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ΙΘΘΕΝΘΟΗΑΕΤΙΙΓΗΕ ΑἸΘΟΑΒΕΝ 
(ἘΠ ΘΟ ΤΑ ΈΒΕΝ. ΞΟΗΒΙΥΕΥΘΤΕΙΙ ἘΠ. 

ΙΜ ΝΕΕΙΑΘΕ ΝΟΝ Β. α. ΤΕΙΙΒΝΕΕΒ ΙΝ [[ΕἸΡΖΙΩ. 
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ΒΙΡΠΟΠΠΙΘοα ΟΡ ΡΊΟΡΠΠΙ 
ΘΓΡΔΘΟΟΡΙμΙ οἱ οι πολ α ΤΟΙ πον 8 Π8. 

ϑδταοη9 Βᾶπαθ βἰμα δ ο ἴῃ οἰ ΗΘ Ὶ ὉΠ] ΘΉθτα, ΘΟ τη ΟἸςυ ΟἹ Ίθσα 
ἘΠη θη αθ Κα ΓΙ ΟΗ. 

Νϑὰθ ΕΣΒΟΙ οἰ ἢ απ 56 Π. 

ἈΡπΙοὶ Μδάδπγθηβίβ, [.., Αροϊορία οἱ ΕἸουίάα οᾷ. 7. νγαπ ἄθσ Ὑ]ϑί. 
56}. “( 4.---, ρο90. “ά 4.50. 

Ατ βίθδο δὰ Ῥμῃηϊοοσδίοιη θρίβίιϊα οατη οδῦ. 6 ΟΥ̓ πΘ νϑσϑίοηἕβ 
ΤΙΧΧ Ἰηἐουρυθύμηῃ ἐθβεϊπηοηΒ. Τιαἀονίοὶ Μ ΘΠ οΙββομη βομοᾶϊβ 
᾿δι15 θα ῬΑ α1Ὲὰ5 Ὑ ὁπ α]8 πα. ρθῃ. «δέ 4. ---, ρσοὉ. κί 4.50. 

ΑΡΙ βίοι }18. πολιτεία ᾿ϑηναίων θᾶ. Β1Ὡ 58. Εά. ΠΠ. φθ8. υδί 1.80, 
660. “έ 3.10. 

στ 8:8 στβϑίοσίοδ. Τύθυτσα θᾶ. ΒΟ 6 πὶ 6 στ. Κ'θῃ. υδί 8.60, σ6 0. δά 4. ---- 
Απρπϑίϊπὶ, 5. ΑἼΓΟ]1, Ομ βοββίοι. 11. ΧΤΙΤ σθο. Κα Ὁ 11. σϑῇῃ. υἱέ 3. το, 

8560. “4 8.20. 

ΒΑΡΡΙΪ ἔαρι] 6 το. Ὁ. σα δῖπβ. ἄσο. 8. ἀδοί. δὲ ἴαζωθ. τϑῖ!]. 
Ἰρπαῦϊι 81. ἐθίταβύ. τθο. Ο. Εἰ. Μ᾿ Δ11 6 τ. ἘΔ. τηϑὶ. 568. ἐδ 8.40. 
560. «]1. 9.---- ἘΔ. τηῖη. θῇ. “ί. 4.--, 560. “{(. 4.60. 

ΒΔΘΟΊΥ "415 οαττηΐτιδ θ. Εἰ. Β1 Ὁ 55. ΕΔ. 1. σϑῆ. υἱέ 3.40, σο 0. “ζ2.90. 
Π]ΟΠΥΒΙΪ ΗΔΙ ΘΔ παΒοὶ οραβοια οαά. Η. ΤΠ βοπϑτ δὲ 1,. Βαδον- 

ΙΏΘΟΉΘΥ. ὙῸ]1.1. ρθῇ. οἱά 6.---, 60. μά 6.60. 
ΒΑγΟΙΪΐ ΕΠ]ΟΡῚΪ ἀϊβρυαίαίίο ἀθ βοιηπίο βοϊρίομπίβ ϑᾶ. ἃ. Ἡοϊᾶδϑσ. 

56}. “ἱζ. 1.40, σΘ6. ὠζ 1.80. 
ΕἸΡΙΐθ5 Ναΐουμ5 θα. νΥ. Κ͵ΟΙ] οἱ Ἐ. Θκαΐβοῃ. Ἐᾷβο. 1. 

56}. “ζ 4.---, σθ0. “4 4.80. 
ΕΠ ΘΗ, ἘΔΡΙ ΡΙαποίαδ δ, ορϑτα το. Β. ΗΘ 1πι. 568. υδέί. 4.---, 

5860. οαἱά 4.580. 
ΟϑΡιμδηΐοῖ ὑδοβαρῖβ Αταΐθα ἰΐθσατα ϑᾶ. Α. Βυϑγϑῖῃ. Δροθάππε 

ἘΠΊ σγδτατηδία. 56}. υἱά 3.---, σθ. ὠἱέ. 3.40. 
Ἠοροπάλθ Μίπϊαπηθί. Αοο. Ῥμοθηΐοῖβ σοτοπίβίαθ, ΜΕ ταϊτηϊδταθ. 

ἔν. ἘΔ. Ο. Οσαβίπ5. ἘΔ. ΤΠ πΐποσ. σ9}. υἱέ 3.40, σ680 “ἱ( 3.80. 
ἩΘΡΟΠΐΒ. ΑἸΟΧΑΠΑ ΡΠ οροτὰ απ88 ΒαρΟΥΒ. οτηπίᾶ. ΜΟΙ]. 1. Ὀτθποκ- 

ὙΓΟΥΪτΘ τι. Αὐἰονηδίθη!ηθαίθσ, ρου θοίβο ἀπὰ ἀθαΐβοη Ποτϑα5- 
ΒΘΘΘΡΘη νοπ Ὑ. ΒΟ ταἸα ὁ. ρθη. υἱέ 9.---. σ6}0. οί 9.80 

ΘῈ ΡΡΙ ΘΙ μϑῦξ. ρθη. δέ 8. ---. σϑ. “ά 3.40. 
---- τ - οΟ].1}. 168. ΝῚΣ οὐ Ομ ταὶ α . Κρ. υδά 8. --, 560. “48.660. 
ΠιΡ᾿βρυπ θη 6. Δ 6] ἀν ἰπαᾶθ απᾶὸ βιιρουβαηΐ θα. Βτθιι θυ. ΡΤ 

59}. δέ. ὅ.--. 560. “4 ὅ.60. Ῥ. 1,1. ᾳθΗ. ]ὲ 8. ---, σθὉ. οἱζ 8.60. 
1᾿νἱ, ΤΙ, ΔὉ ἀσῦθ οοπαϊίω 1ἰρτὶ. ἘΠ. ραϊπιϑῖη οατ. Ὗ. ὟΝ ο΄ 5856ῃ- 

Ῥοτη. 14. αἹέϑθυδ, αὐϑτὴ οαγ. Μ. ΜΆ]11Θ9γτ. Ῥδγβ 1. Ἐδβο. 1: 
1. νΙΙ-- Χ, ρϑῇῃ. μὲ. ---. 60, σ6 0. “ἱ( 1. --- , 

πιοροῦϊ (δγὶ, Τ., 46 σϑύασα παΐαγϑ 1]. ΥἹ δα. Α ἃ. Βεΐθρμοσ. Ἐπ. 11 
(αὐ ΑΡρϑπᾶϊΐχ). ρθη. “ἱζ 2.10, σοῦ. “μά 3.50 

ΠΟΠΡΡῚ οτδαύϊο ἴπ Τ᾿ιϑοογαΐθημ. Ῥοβί Ο. Βομϑῖθα δαϊθοξΐβ οϑὲ. οὐδέ. ἔσ. 
οα. Εν. ΒΙ1488. ἘΆά. τηϑδίοσυ. ρϑῃ. υἱέ ---.90, σ6 0. “ἱᾷ 1.80. 

[γάϊ, ΠΠΡΘΗΕΠ 46 τπθηβέθιι8 ΠΡΟΣ θα. Ἢ, ὙΥ ἃ ἢ 8 6 ἢ. 56}. «δέ 5.30, 
859. “4 ὅ.θ0. 

Μπβῖοὶ ΒΟΡΙ ΡΟΓ65 ἀνδθοὶ τθο. Ο. στ ΞαΡΡΙ θη απ: τη ϑ] οὐ ϊδστισα 
τ] ααΐδθ. ρθη. ὠμά 1.20, ρσ6Ὁ. “μέ 1.60. 

ΜγΥ ΒΟ ΡΆΡ} ἀγαθοὶ. ΜΟΙ]. ΠῚ. Ἐδβο. 1. Ῥβϑαάᾶο - Ἐἰγαξοβίμϑηΐβ 
Οδίεβέθυϊβσηϊ τθο. ἃ. ΟἹ νίθυὶ. ρθῃ. “ἱζ 1.30, σθ0. “(ζ 1.60. 

ῬΑ]Π]δάϊ!, Κα} ΤαμΡὶ ΑΘ] απΐ, οριιβ ἀρστίου]ύαταθ σϑο. Φ. Ο. 
ΒΟ Ὁ. ρ6 8}. μέ 5.20, σ00. “ά 5.6. 

ΡΠΠΟΡΟΙΪ 46 ορίβοῖο πυυπαὶ 11. ΨῚΠ τϑο. ΥΥ. Β θ᾽ ομ ἂτ ἃ ὃ. ρσ6}. δέ 4. ---, 
560. «Ἱί. 4.60. 

--- ἀθ δοίθσγηϊῥαύθ τητιη αἱ οομπέσγα Ῥυόο] τη θα. Ἡ. Ἐ ἃ Ὁ 6. σ6ῃ. “ζ10. ---, 
560. “ά 10.80 

ΡΡΟΟΙΙ ὈΙδάοον ἴῃ ῬΙαίομῖὶβ τϑῦὶ ρα οατη σοτητηθηΐαυϊ θᾶ. 
Υ. ΚτοΙ]. ΜΟ]. 1. ρσθῇ. οᾷ 8. ---, 560. ὦ 58.θ0. 

ΡιοΙΘμδοὶ, (]., ορθσα. 0]. 1. ϑγυΐαχίβ θα. Η ΘΙ θυ 9. 96}. δέ 8.---, 
σ60. “μέ 8.60. 

ϑοπθοδρ, 1... Αππηδοὶ, οροῦᾶ. ὟΟ]. 1. ἔαβο. 11. ΤῸ οπρῆοῖΐβ 11. ΨΙ1. 
19 οἸοτηθηΐα 1]. 11. Βα. Ο. Η οβὶτ 5. σϑῃ. “μέ 3.40, σθ90. “ἱέ 3.80. 

γο]. 1Π. Αα Τιοὶ]απὶ ορίβύ ]αθ ΤΟΥ ]685 αἰὰθ ΒΆΡΘΙΒ. 
οἅ. Ο. Η θη88. φῆ. δά 5.60, 560. “ά 6.30. 

δίας π5, Ῥ. Ραρὶπἶι8. ὙῸΟ]. 171 1,δοΐαπεῖ ΡΙ]αοίαϊ σογητηθηξαγίοβ 
760. Β. δ πο. ρϑῃ. “ζ 8.--, σοὺ δέ 8.0. 
511ν 89. ΚΥΟΘΠΠΐ ΘΟΡ 18 π15Ὰ8 64. Α. Κ]1ο ἐζ. μ 9} υἱέ 3.--το, σϑὉ (3.50. 

ΥἹέραν" ἀ6 ἀτομτἐθούατα 11. Χ.. Τέθσιιμ θᾶ. Υ 81. ΒΟ 5.9. θῇ. δέ 5. ττ-, 
560. “έ 8.60. 

ΧΟΠΟΡΙΟΝ [15 Θχροαϊεῖο Ογτὶ τϑο. Ὁ. α θυ 911. ἘΔ. πηδῖοσυ. Αἀϊθοία 
οδύ ἔδθα]α σθοσυαρηῖοα. σ0}. “( 1.90, σ9 0. “(( 1.600. 

ΖΔΟΙαν ἃ 8. Ἀ]ιοίοι", (68, αἴθ βοροπαπηΐθ ΚΙ ΡΟ ΘΙ ΚΒ ἴθ, Τὴ 
ἀϑυύβομου ἔΠοουβθύζαμις Βουϑιιβροσοῦθη στοὰ Κ. ΑΒτΘπ 5 ππὰ 
α. Κτᾶρϑυ. 96}. υἱέ 10. --ο, 59}. “ἱᾷ 10.80. 



ἐ ἸΟΘΕΝΘΟΕΒ2ἷΖΑΕΤΙΙΓΟΗΣΝ ΑὔΒΟΑΔΒΕΝ, 

ΞΕΤΈΘΟΗ.- ΑΤΕΙ͂Ν. ΒΟΘΟΗΕΙΕΤΒΤΈΕΙΊΘΕΣΕΞ 

ΙΜ ΨΕΒΙΙΑΘΕ νῸΝ Β. α. ΤΕΌΒΝΕΚ ΙΝ ΕΕΊΡΖΙΑα. 

Β ΔΙ ΠΡ’ ὙΥ 556 ΗΠ ΒΟΠ Δ ΠΟ ΠΘΡ ΟΟΙπ ΘΔ 0 
τὰ ΒΡ ΟΠἸβοιθα πἀπὰ τὕ μι βο!θα 50 ΠΡ 506 116 ΡῈ. 

Αοίπἃ. δου 8. Βαᾶάμβαιβ. ρϑῃ. ἢ. δά 6.--ο, ἴῃ Τωϑΐηνγ. 5900. 
ῃ. ἡἱέ Ἵ.- 

ΓΟΡΓῸΣ ΒΌΘΝ ΠΠ. δου Ἐ. Ἡϑΐπη 29. 6}. π. “έά 4.---, ἴπ Τιθΐηντ. 
560. π. “( ὅ.-- 

ΒΟΡΙΟΚΙῸ5 ΕἸοκέσα. ὕοι ΘΟ. Καὶθ 91. 96}. π. δέ 6.---, ἴπ Τιθῖπνν. 
590. ἢ. μά 1.- 

Ῥθιηπβομβὲ βἰπα ἴθ Αὐιββίομί ΘΠ ΟΤΏΤΩΘΗ: 

ΟἸΘ Θἢ5. ΑἸΟχ. Ῥαϊᾶασορσιβ. Ἄοπ Ἐς ΟΠ ᾶτὺζ. 
Ἡογοάοί Υ. ΥΙ. σοι α. Καϊθε]. 
Μίπποῖιβ ΒΟΙὶχ Οοἰανῖπβ. Ἄοπ Ἐ-. Νοτᾶθῃη. 
νι ἃ Ἡοτοϊάθη. ὕομ ΒΕ. ἘΞ πὶ ἃ], 
ΡΙαπίπβ πᾶθπβ. ὕοπ Ε΄. Μδυχ. 
Τδοϊζιβ αοττιδηΐα. οὴ α. Υ 1 Ββονϑ. 

Κυιβοι 6 ππὰ Κοιμπηθπ ο 6. ΑπδρΆθ6η. 
Νοιθ ΕΥΒΟΉ ΘΙ ΠΗ ΡΘΗ. 

ἈΡΟΠΟΙ 8 νοῦ Κίῤιαπι {ΠΠ β τ! ουίθυ Κουητηθηΐαν Ζὰ ον Ἠΐρρο- 
Κτσαΐθίβομθη ϑ'ΘμσΙ σερὶ ἄρϑρων. Ἡθυϑιβρθσθθθη σοὺ Ηθ7- 
ταϑππ Βομόπο. ΜῈ|Ὲ 81 Τδδοὶπι ἴπὶ Τἠομέάτποϊς. 4. τ. ὠ(10.--- 

ΑΤ ΙΒ ΟΡ] Δ πῖ8 Ἐκπαϊέθβ σθο. Α.ὔ ν.  61856:π. ἘΔ. 11 ουτ. Κ. Ζβ Ομ 6 τ. 
ῃ. “έ 8.- 

Βαύγδο οι Δ 0} ῖ8, 16 Ἡοταθυΐβοηθ, 465 Κασοσβ Ῥίσυθβ ποὺ ΒΟ ΒΟ θιν 
ὉΠ ῬΑΥΆΡΉΤΘΒΘ, γβρ. σὸν Α. Ὡπ ασσ Οἢ. ἢ. οἱέ 30. --- 

θιάἀαβοα] 6 ἀροβίοϊοστιη ἔγαστηθηΐα Ὑ Θσοπθηβία Τιδέπα. Ασοθᾶππε 
δ ποππτη απὶ αἀἰσαπί αν 8 Ροβίο] οσπτη οὐ Αθσυρύϊοταπι τϑ]α αἶδ9. 
ἙλΔ. Ἐᾶτα. Ἡ 8167. Εδβο. 1: Ῥχγδϑξαίιο, ἔγαρσιηθηΐδ, ᾿πιδρῖτι 68. 
π. «έ. 4.-- 

Ἑπυὶρί αἰ ἘΔΌα]4θ οαᾶ. Β. ῬυΐῃΖ εὐ Ν. Ὑ ΘΟ ΚΙ π. 
ἼὙΟ]. 1. Ῥ. 1; Μρᾶραβ. Ἐᾶ. 11{.{00]. 11. Ῥ.ΙΠΤ: Βδοῦμβδο. υδί ῶ.-Ξ 

“4 3.40.} ., 17. ., ΤΥ: Ἡρτσβδοα. “( 2.--- 
9, ΤΠ: ΑἰΙορβέϊβ. ἘΔ ΤΙ. 1. , ΡΓὙ:!ἜἬΉρτγοῦ]δ5. μά 3.40. τ 

ἕ “( 1.80.} ,, “Ὁ ΥΙ: ἹρΡΒῖσ. Απ]1α. 
ἔ ᾽ 1. .1νΡ-: ]θοῦσδ. οἱ 2.--- “ζ 3.80. 
ΕἸ ΓΟ πον ΓΟ σε-  υ .ἃ- 50. γ ΕΠ. ,, ,ἱἵἱ: ἈΠΒΕΘΙΔΟΒΒ, 
ἢ » 1 ν» ὉὟ7ῖ: Ἠδ]ο}8. “{8.-- “( 3.40. 
ξ Ὅ. [1 ,ΥΠ]: Ογοῖορβ. ϑκἋ1.40.} ,, ΠΠῚ., ΤΙ: ΗἱρΡροιγύαβ. 
8 "ἘΠ ἢ ΣἿ θην ὙΠΑΌΓΙΟΣ. “4. 3.80. 
ἢ “( 3.40.1 .,.ὄ ΠῚ. ,, ΤΗ: Οταβίθβ. υ 3.80. 
ξ 11.., 1ΠΙ|: ΒΌΡΡΙ. υὑμά 2.--ἰ , ΠΠ. , ΙΥ: ῬΒοθπΐββδθίῶ. 80. 

ποραΐϊ ΕἸΔοΟΙ, ()., ορϑσα τϑοὺ. 0. ἘΠ - τοῦ Α. ἨοΙᾶθτ. Ὑοὶ. 1. 
Οδυτηΐπαση 110 τὶ ΤΥ, ἘρΡοάοΝ ΤΌΘ, Οδύταθη Βϑθοῦ]ατθ. Τύθστισα 
Τθ6. Ο. Ἐ61161. 1. τ 12. --- 

Νονδίϊδηβ ορ᾽βέι]α ἀθ οἱ ὶβ σπᾶαϊοίβ, Ὦτβρ. σοῦ Τ᾿ ᾶπᾶρσταῦ πᾶ 
ὝΥΘΟΥΤΑΔΠΕ. ἢ. ὦ 1.90 

ΡῬΙΠάΔΙΙ οατταῖπα ρσοϊθσρ. οὖ σοτήτη. ἰηϑϑτ. θα. ὙΥ. ΟὩ τ 5. τ “ζ 14..--- 
ΡΙδίοπβ Βορῃϊβία θᾶ. Ὁ. ἃ Ρϑ1.. τ. “ ὅ.60. 
Ῥορέδο νυ ϊοὶ ανδαθοὶ ΟΟΠοσΕ ΤΗθοάοταβ ΒΟΙΡΕ. δ. Ὑ. ῬΑΙΒῚ 

)Ὸ].1: Ῥιπᾶατὶ οδττηΐπ Υθ6. Οὐἐο ΟΠ ΟΘ θυ. πὸ. ὦ 14.--- 
ῬΟΙποΙΒ. Οποτηϑβέϊοοη. Ἐ οοαᾶ. 80 'ρβο 6011. ἄθπυο δᾶ. δὲ δᾶπ. 

Ἑτίουβ Βοϑίμϑθ. [ΠΟ σϊσοσυδρηὶ αταθοὶ. 60]. ΙΧ] Ἐ85βο. ᾿ 
ῬΥΙΟΥ. π. δέ 11.--- Ἶ 

Βίας π8᾽ ΞΙΙναθ, ΒουϑιυβΎ. ἃ. 6ἸΕ]. ν. ΕὟ. Ψ ΟΙΙΤΊ ΘΥ. π. ὠδέ 16.--ὸ 
ΤΙῊΘΟΡΙ ΓΑ 5185 Οματακῖθσθ, ἢσβρ., ἀρ θυβ. τ. ΘΥ ΕΚ]. γ. ἃ. ῬΗΪ101]. Θ 6561156}Ὲ. 

Ζὰ ΤιοῖρζΖίσ. π. μέ. θ6.-- 
ΤΗπογά 5 Ἡϊβέοτίδθ σθο. Ὁ. Ἡ υαθ. Του. 1. τ. «δ 10. --- 
ΥΟΡΡΙΪ ΜΑΡΟΙἾ8, Ρ., οροτα ᾿ΐθγατη τθο. Ο. ἘΣ ΘΟΚ. 4 τνο]]. 
Ο].1. Βασ. οὐ ἀϑοσζ. π. υἱζ ὃ. -- ᾿ἰ ΧΟ]. ΠῚ. Αθη.Ὑ11---ΧΊΤΙ. π. (1.90. 
--ΙΠΠ. Αθη. 1-ὙΙ. τ. “ἱ( 1.20.} --- ΤΥ. ΑΡΡ. οσσ. :. “ά 8.-- 

ΠΤ ΣΕ 

ἘΠ 

Ὁ πίθου ἀθύ ῬΥΘ589 πᾷ ἴῃ ψΨοσροσθίξαπρεΩ Ὀοἔξϊη θη βίο: 

ΟἸΘΟΓΟΠΪΒ Ῥαταᾶοχα, ἀοδᾶοθιηϊοα, Τίτηδθιβ, 46 παίατϑ ἄθοσατα, ἀθ 
αἰνϊηδίϊομθ, 0 ᾿ζαΐο τοο. Ο. Ρ 1 5ΌΘΤ α. 

ΒΑΡ πα] 6 Αοθβορίοαθ οαᾶ. Κποθ1] οὲ Ἡϑδιιβτϑδέῃ. 
ΤΠ ποΡνῖα Βοιιᾶπ οαᾶ. Ο. Οππὲζ οὐ Ὑ. Καθ :τέβομθΚ. 
10 1}} δαΐασασιτη τϑ]ϊαυΐαθ σϑοθηβιιλύ οπδτγανὶξ ΕὟ. Μ Ατκ. 
Ῥοσίδθ ᾿γυῖϊοὶ σα θοὶ στο. ΤῊ. Βοσσκ. ἘΔ. Υ. 

Ὑο]. 17. Ῥοθίδβ ]ορίδοοβ οὲ ἰδ θοσΎΆΡΗΟΒ σοπΐπθη5 ΟΌΤ. 
Ο. στα β΄ 88. 

ΒΘΡΥΪῚ ἴῃ Ὑ ΘΥρΊ 11 σαττηΐτδ Θοτασαθηἑατῖϊ τθοο. Ο. ΤΙ Η 110 οὐ Ἡ. Ηϑ ρ'9τι. 
Ὑ7ο]. ΠΙ. Ἐδ8βο. 11. ϑουυ!ὶ στατητηδίϊοὶ ἀρρομαϊχ. [ἵπᾶϊσθβ. 

ΞΒξ Ὑἱτὰ πΐουτοΐέ γο]]Ἱβίᾷπαϊρ. 



λῶν 
Ατδαρὺ 

ΑΒΟΗΥΠῸΒ ΡΕΒΒΈΕΗ. 

ΒΒΚΙΛΑΒΤ ΝΟῸΝ 

Ὑ 5. ΤΕΈΌΕΕΕΙ.. 

ΨΙΒΕΤΕ ΑΥΒΊΑΟΘΕ ΒΕΑΒΒΈΕΈΙΤΕΤ ΟΝ 

᾿ Ἀ ΡΝ 

Ν. ΕΟΚΙΕΙΝ. 

ΜΙΤ ΕΙΝΕῈΜ ΚΑΒΤΟΗΕΝ ΠΝῸ ΕἸΝΕΒ, ΑΒΒΙΠΏΌΌΝΑ. 

ΠΕΙΡΖΙΟ, 

ΘΕΟΚ ὑΝὴ ΕΒ ΑΟ ΟΝ 8. α. ΤΕΒΝΈΕΝ. 

901. 



(ἃ 

ΑΥΤ ΒΕΟΘΗΤΕ, 
ῬΓΝΒΟΗΙΤΕΒΒΙΙΟΗ ΡῈ ὕΒΕΒΒΕΤΖΟΝΟΒΒΕΟΗΤΒ, Υ0ῈΒ 



γοΥοΡί 1Π’0 οὐϑίοπ ἀπί]αρ6. 

Π)16 νου]δροπάθ ἀὐδσαθθ τηδοηῃΐθ ΖαρΊΘΙΟἢ ἀθη ΟὈΘΥΘΠ 
ΚΊΑΒβθη. γὸμ ΟὙΤΉΠΆΒΙ6η. τγι86 ἄθη ζνγθοκθη 65. ὩΚΘαθΙ ΒΟ ΘΗ 

τπίουυιομὲβ ἀϊθπθη. [Θὲ πορθ πϑηη! ἢ ἀ16 {Προυζθαρπηρ,, ἀ4α(Β5 
ἄϊθβθβ δυο 465. Αβομγοβ ἄρογασβ ρϑοϊσπθὺ ἰδῦ, ἂπ ΟὙμμ Πα βίθη 

6] 656 Π Ζιι γ Υ6η, {6115 τῇ ΑΠΒΟΒΪα 5 ἃπ Ηδτοαού, [6115 ἀτὴ ἴπ 

α16 ΚΚοηηΐμ!8 ἀ6Υ αἰΐθη Τταρσῦα]θ οἰ ησα ῃτθη. Τ)6Ὶ ΔηΖίθῃ θη 46 
ΘΘΒΟΒΙ ΟΠ Π0η6. ΒΘ ΟΠ πῖθ ἀ16 Αὐσὺ βθίποι ΒΘμδπα]ππρ ᾿Β[5ὺ (16 5685 
ΘΟ, υθπ!ρβίθηβ ΒΘ 61 8]]οΥστο βὑθῖι ΤΠ 6116 ΠΘ ΘΠ, 815 {1 5016 ῃ 6 

ζγθοκθ Ῥθβοπθυβ ραΒΒΘ Πα Θ ΒΟ ΘΙ ΠΘΠ, ὉΠᾺ 65. ὙΥᾺΥ ὈΙΒΠΘΥ 08] 

Βαπρύββ ἢ Π10}} ἀοὺ Μδπρο] οἰ πο ἀἸθβοι Βοα γ Π 1556) ΘΠ βρυθομθη- 

ἄθη Βρδυθοιίαπρ', νγὰβ ἀοὺ ΑΒΓ] στιηρσ ᾿τπη δ θρο βίαπα. ἀπαθγου- 

5615. παὺ 80} 416 {Ππἰγουβιθαν ἀθη θορτπαρίβίθ Απβρυθοῃ δαΐ 

αἸ65θ5 ϑύΐζοκ, ὑπαὶ ἰἸοἢ βϑιρϑῦ μαρ6 ἀδ556106. βεὶῦὺ «8 Π 76 ΖΌΠῚ 

ἀορσοπβίαμθ σοη Ὗ Οὐ]θθαηρθη οοηδοῃῦ πἀπᾶ σϑάθηκθ ἀϊθ5. 800} 

Καάπερ σὰ ἔππη. ἢ Ίθθθη. γϑυβοῃϊθάθπθη Απίοτθυθιησθη πη 

αἰ θἰομ σοί εἶἰρ σὰ σοπῦροθμη, ἰδὺ βθῃν βομσίουίρ, πα ἀ16. πϑο ἴο]- 

θθπαθ Βραυθοιίαπρ τηδοηΐθ ΠῸῚ 815. οἷηπ ϑύβθοη ἀάΖὰ οο]ΐθι. 

ΟΥ οἵ. βϑίυηρθῃ ἰϑὺ, τιταὰ 416 υδηγαπρ Ζϑίσθῃ. 

ΠῚ 416 ατγαπαβεύχσθ, ὑσόπϑοῖ ἴ61}] θ6ὶ ἀθὺ (ἀοβίαϊαπρ (68 

Τοχίθβ νϑυϑῃσθη ὈΪπ, σΘΌθη α16 Καὶ βοῆθι Βοιηθυκτιπροι πῸΠ] 

ΘΒ ΘΙ ΘΠ πάθη Αὐΐβομ]αίθ. [ἢ ἀοΥ ΑὙῇΠστιπρ ἀοὺ σοιηδομίθπ 
ΑΡΒΠ θυ μρβυουβο!ῆσθ, ὃἃπ ἄθπθ 416 ἰούχίθ Ζδὶῦὺ ἀβθυτηδ[βὶρ: 

ἔγυομῦθαν ταῦ, Πα 06. ἴθ τη]0 ἢ} δ ἀ16 ὑναυβ Θ᾽ ΠΟ Πθ. ΟὝΘΥ 

γγοπὶρβίθβ Δητθοο πάθῃ Ὀδϑοαγβπκί. 16 οὐκ ἄγοπάθη Αστηθυ- 

Καπρθη ὍΧ0]16 πη ἰπ Κπᾶρρβίοι. ΕΌστη 81165. Ὀἰδέθη, τγὰβ Ζαπι Ὁ ΘΥ- 
βίδπ ἀπ15 ἀοὺ ΥΥ οὐὐθ 468. ΠῚ μύθυβ που ἃ [5] 168} ἰδύ, απὰ ἀϊ6 1 μοκὐτθ 

ἀπῇ Ογταπαβίθη τη ρ]]6}} ππϑοθθα ἀπ τπιηθουβυ θη, οἴ πθ ἀ06 8 
τ ωἕ 



ΔΝ ΨΟΒΎΝΟΙΤ' 

ἄθηι δίαπαρυμκίθ ἀν {Ππϊνουβ θυ Δ]Π]Ζβθην σουχαρστοί θη. ἘΠ πΘ 
Τοχὺ ἀθὺ ἀρτίσθη δὐΐζοκο (ταἸ πα θϑίθμβ ἴῃ ἀν Ἡδηα 465 ΓΘ ΥΘΥΒ) 
μα 06 16} νογϑιιβροβοίχὺ ἀπ ἀαμοὺ 16 ΟἸΐαΐθ δὰ8 ἴθπθη, (ΘΓ 
δα ΘΥΒΡΆΤΤ5. ΒΔ] 6 Υ, πὰ ἀ61 ΠΘρΘ] ποῦ αβρ ΒΟ 6 θ6η. ἀπο 

Βα 6 ἸΘ ἢ Ὑγθρ Θ] 556}, γγὰβ (16 σα Πρ ῬΆΤΘαι ΥΥ ὀυ θυ Ὁ ΟΠ 6 σϑη θη 

οὐ] δαΐθυσι, ἃ Πα θυο5 ἀασοἢ Υ ουγθιβαπρθη δα α16 ΟὙδιητηδ ἐκ γῸΠ 
Κ΄ ΥΥ. Κυᾶρον (Κι.), ἀ16. συιθοβίβομθ ΜοιΙΚ σορ ὙΥ οβύρ 8), 

δἰ ηἶρθ Ν816 δο ἢ δα! αἴθ Ῥϑυ]γβοῖ 6 θα] που ΚΙ ορἕαϊο (Π 6816π0.) 
ρθη δο ῦ. [)6η Κοτητηθηξαυθη 61 Ὑ ΟΥ̓ ΠΡ ΘΥ, ὈΘΒΟΠΟΘΙΒ θη θη 

γο ϑἰδηϊον, ΒΙουΠ 61, Πηρο- ΡΊ ρον, α. Ηθυτηδηη, ΠαΡ6 ΘΗ 

ΘΗ ΠΟΙΏΤΉΘΙ, τῶ {1 Τ]Θ]Π6 1) νσθοκ ἀἸΘΗ]1ΟῈ. πγὰγ; 416 ΕΠ ΤΟ ἢ- 

ἐππρ θυ τη] απο οοβία θίθ ἈΌΘΥ πιο, ἴῃ 16 θη οἰ Ζθη θη 

ΒᾺ116 ἀθη χυΐϊαΠ ρθη ουβίθῃ {πῆρ ροὺ ἄον ΝΟΥΣ οὐδ ὅ65 ΟἸξαὐβ 

ΖᾺ ΠΘΠΠΘΙ, ἀπ 616 πϑπουθ Ὑ θυο]θιομσπρ τα ἀπ0 ἢ ΖΘΙΡΘΗ, 

ααΙβ ἀα85. ἃπ8 ἀἸθθθὰ 6116 η (ἰθβοπορθθ πιο ΒΘ ἢν ΖΒ] ΘΙ ἢ 

ἘΠῚ ΘΙ ΠΘΌΠΙΟΙ ἰθὺ. [ἢ Ἃ6᾽ πηθίτιβομθη ΤΘΥ ΠΟ] ΟρῚΘ ΠΘΡ6 ἸΘΉ, 
ΟΡΥΤΟΙΙ Ὑθβῦρ μα] βοὶρϑὺ 1ππ τ]ΘΩΘΥ δαΐσθρθρθη (5. ΘΥΊΘΟΉ. 

ΜουΙΚΊ ἢ 5. Ὑ1ΠῈ), ἀθῃ Βορυ δ ἀον ϑγακορο (τ ἀϊ6 ᾿π]δαξοπᾶθ 
ἸΚαἴδ!θχὶβ) ὈΘΙ θΘ μα] θη, νγ6}1 1 5100} τη" ἔτ ἄθη ΤΠπἰθυυϊομὺ 815 
μιδομδὺ Ῥυδαοιθαν Ρονϑ τὲ Παΐ. 

Ταθίπροπ, ἄθη 10. “ππὶ 1860. 

ἵν. 5. Του 6]. 

ΥΟΡΟΡῚ 211 χγοϊΐθῃ ΑΠπ|]8 6. 

Ἰ)α5Β γορ θυ νου] θρθπάθη Βοδυθδιθππρ ἀοΥ ῬΘΥΒΘΥ, ἐγοῦζ 
65 Ὗ οὐδ 46 }56118 ΘΙ ΠΟΥ Ζυγοιθθῃ ἀθαΐβομθι, ἀθηποο ἢ οπ6 πΠΘὰ6 

Αὐῇαρσθ πος σσαγάθ, οἹδαθθ 10 8415 δἰπθη Βϑυγθὶβ θοίυδομέθη 

σὰ αὔτνξομ, ἀαἰβ ἀἴθδθ ἀσβραθθ ἴθ Αὐβτϑ}}] πὰ ΒΘΠΒδΠαΙαπρ;. 
465 ΘΟ Ηθβ. τὴ Ὑγθβθη ΠΟ Π6η ἀἃ5 ΠΙοΒέσο σοίγοθι. παὺ. ΙΘἢ 

μᾶθ8 ἀἄδῆθυ ἤθη ῬΊ]δη ἀθυβ6 1] 06 ππνοιβπαθγὺ ο Θ᾽ 556}. ππα ΠῸΤ 

πη] ΘΙΏΖΘΙΠΘη, δα ταμα Ἃ6Υ βοιθάθιη οὐ σθοηβθηθη [ἡὐοταῦασς 
ὑπ οἰρθηοΥ ὙΥ̓ΘΠΥ ΘΒ ππρ', πϑοΠροίγαρθη ἀπ ἩΘΟΠσΘ θββοσῦ, 
ΔΌΘὮ αἴθ {Προυβιομῦ ἄρου ἄβομυ]οβ πᾶ βοῖπθ Γἐξθγαύαν Ηἴησα- 

Βοΐαρε. γον ἄρυὶρθπβ ἄθη ὙΥ̓ σῦς θπθι Ασβραθθ πᾶ ο ἀδγ Ζ88] 



ΥΟΒΟΝΤ Υ 

οΥ σουρθυτδομίθη ΟὐθΥ Δα]  ΠΟΤΉΤηθπθα Ομ] ο κἔπθσθη Ὀθιη 80, 

ὙΠ ΔΌΘ ἢ αἸθβηη] πιομὺ Ζα]θ θη. 5611. [)68η 160} Βα] άϊρσο ἀθιη 

Θταπάδαίχο, ἄθν Ῥϑβίθῃ {ρου !]θίθγαπρ σὰ {Ο]ρθι, βοϊδπσο [Πγ6 
Τὐπυιο ρκοὶῦ ποῦ ΘΥΊθ56η. ἀπ οὗνγαϑ οἰ] θα οπα ΒΘΒΒΘΥΘΒ 

ὅτι ἀουθη 6116 σοβοίχὺ δῦ; τη ίβιοθ οθὺ οϑῪ γϑυκθηχίθ ΕΠ 1816 

ΑΌΟΥ Παϊΐθ 10 ἔδυτιθ, δ0 ἢ} ΘΠ 516 ΠΟΘ 50. ΖΕΥΘΥΒΙ ΟΕ ΠΟΠ 

ὉΠῸ ΔΠΒΡΙΤΘΙΒΥ ΟΠ] δαΐτθίθη 5] ] θη. 

Ταριπροπη, ἀθη 2. Νουα 1814. 

νν. 5. Τουβοὶ. 

γονοτί τα αὐ {6π Απί]αδ6. 

Ἐὰν 416 Βοαυθοίξυπρ 4θ πθιθῃ Αὐαρθ, τοῦ ἄογθα {ΠΡου- 

πϑῆτηθ 6 ἀθπὶ ὙΥ̓ΠΠΒ6Π6 461 Ὑ ΟΠ ρΒ ΟΠ ΘΠ α]ππρ Θηβρυϑοῃ, 
βίδπα την οἷπ Ἡ ΔΙ ἀΘΧΘυΊΡ]ΔΥ γοπ Τ᾽ υ 6] σὰ (ἀϑροΐθ, πὶ 6] 6 Π 65 

ΖΒ] Το μ6 ΖυβᾶΖθ, ὈΘβο πο 5 σὰ ἄθη [{{ογαὐπσαπσαθθη ἀοΥ Ε]π- 

Ἰοιέαπρ,, οἰποϑίσαρθηῃ ὑγᾶσθη. [}16 Νδομίταρθ Ζατη [ΚΟΥ Τ ΘΗ ὗδ1 

ὑπαὶ Και βομθη Απμδᾶπρ, 416 Δαρ ΘΠ ΒΟ ΘΙ Π]10 ὙῸΠ ΘΙΠ6Ὶ τ οΥ- 

Βοϊέθῃ Πυτομαυροιθππρ 465 δύο κβ Πουυ στ ίθμ, αὐ] ] ἔθη κϑῦτη 
᾿ΤρΘ πᾶν 6'π6 ΔΡυγθποπθ ΕΚ στιησ ΟὝΟΥ 16 ΕπηΡ ΘΠ] απρ' 

ΘΙΠΟΥ ἃπάθγοη [οϑαγῦ, 50 ἀδ[5 τη8η 50] οίβοη ἀατῇ, ἀδ[5. δἰ πθ 

το Του] βο δῦ θοβουσίθ πθὰθ Αὐήασθ 510} πιομὺ το ΚΠ} 
γῸΠ ΟΟΥ ὙΟΥΠΟΥΡΘἢΠΘ 6) ππθυβο 646 Πᾶροθη τὔγχαθ. ΝΙΟΙδ8- 

ἀοβίουγθ! σου 816] Ὁ Ι0ἢ 65 ΕΣ σορούθη, Ὦθρθυ8}}], σοὺ 10} γὸ (ΘΓ 

ΒΙΟΜ σοῦ οἰποὺ Δρυγθιμο πάθη Αὐξαββιμρ οἷπθ θη βο θά η6 

ὕὐθουσθαρτιηρ σουόππθη Παέθ, ἰἢγ Πθομπθππρ σι ἐτᾶρσθη ἀπά 
ἀδπδοῃ ΟΠ νγοιΐοσθ [πτηβἐᾶπαθ ἀθη Ταχὺ 16 ἀθῃ ΚΟΙΩτηΘ ἰδ 7 

ατησασοβία!ἑθπ. ΠΟΘΙ πο δ ἴθ ἄθη Οἰθβατηξομαγακίου ον Ὀ6- 

νγϑησίθα Τα θΊβοηθη Βοαυθοϊϊππο πἰομῦ 8] ουΊθσθα. ὑπαὶ Ππα06 

Ὀ]οΐΒ 80 υἱϑὶ σοϑπάοθυθ, 415. ἴθ} ππροαϊπρὺ ἐπν πον ογδομέθέίθ. 

ΝΥ ἀδγ Ευὶ βοηθ Αππᾶπσ Βοάαγῆθ οἰποὺ νο]]δυδπαϊροι. {Ππ|ρὸ- 
βίβι απο: ἀοτῦ 50 Π 16. 65 8.0} ὑπαπ]16}}, ἀ85]Θ Πρ, τγὰθ γῸΠ ἀρθηη 

δυβίθη Ηδυδαβρθθου ΘΙ Θμα] θη πσασάθ, τηϊὺ ὟΥ. 5. Τὶ σὰ Κοπη- 
ΖΘΙσῆπθθ. Αὐβείγ ὁ ηῃ6 Απραῦθθῃ ἄθου σρυβομίθάθπθ Κομ]βθκ- 



ΨΨΥΨ ΨΥ ΣΎ Ψ ψ Ὁ ὦ ὦ ὦ» Ὁ», Ὁ ΨΨ.ΨΎΨᾳΦ0.Ν 

ΥΙ ΥΟΒΥΟΒΤ 

δάσο. 16] Ὁ ἸΘἢ ποῦ ἀν πδέϊρ, πδομάθηη οἷηθ σϑπᾶπθ Ζαβδια- 
ταθηβ 6] Πρ’ 1 ΤΠΊΘΙΠΘΥ ΚΥ  ΙΒΟΠΘη ἀυβραθθ (Βου]η, Οὐδ γΙῪ 
1880) σϑρθῦθῃ ἰδ. 

Μόρϑ ἃποῃ ἀ16 πϑὰθ Αὐΐαρο α16 Το κυϊτθ ἃ. Πουυ] θῃ θη 
Τιομύαππρ ἔδγάθγῃ! 

ΡῬαββδα, ἀθῃ 1. αηπᾶν 1880. 

Ν. νϑοκιρίῃ. ᾿ 

ὙΟΥΟΡΐ Ζ2Π} Ὑἱοῦίθ ΑπΙ] 18. 

ΒΘῚ ἀοὺ πθαθὰ Βραυθϑιξιμηρ βπα ἴῃ Τοχὺ πα ἢ Κοιη- 
τηθηΐα 416 ΕἸ ΡΘΌΠΙΒΒ6. Ο6ΙΓ τη] ] 7 6116. ΘΥ ΒΟ] ΘΉΘΠΘῚ Ὑ1556Π- 

ΒΟΒΑ ΠΟ Ποα. ΑὈΠΘΠαΙαπροα τσογνουϊοὺ σοσάθη. ΥὙΟΥ̓ 8|161Ὲ 
τητιίβίθη ἀ16. Βοθῃβοῆθη ΒΟ ΘΥ Κι σθη πτηροβέα! θοῦ ὑπαὶ τητπίβίθ 
ἀον Απραθθ ἀθ Ηγυρού!θβι5 Ὦθοι θη ϑ'ομδαρ]αὺς ἀον -Ηδηαππρσ' 
σὰ Ἰῃσθηη Πθομῦθ γϑυπο] ρθη πσουάθῃ. 16 8]Πσθιηθὶπθ ΕΠ] δἰ σαπρ; 

δῦ Ὑγοο  85561, ΠΙΠ ΖΡ ΘΙΚΟΙΉ 6 ἰδὺ θη Καγίομθη σοη ΙΔ ΙῊ 15 
ἘΠῚ ἀ16 ΑΡΡΠάππρ ἀοΥ ΤΆΥΘΙΟΒΥ 8586. 

Μύάπομρθη, ἢ Οκίορου 1900. 

Ν. νϑοκΊοϑῖσι. 



ΕΠ 16] Ὁ Ρ.. 

1. Πῖθ Ῥδυύβευ 465 ἄβομυ]οβ. νϑυβϑίζθῃ ἀπ ἴῃ ἀἴ6 Ζδὶξ γοὴ 
Χρουχοϑβ᾽ στοίβοῃ Ζιρα σθσθη Η6]185. [6Ὺ που, Ὀθβύθμθπα δ5 
ἄθιη σγὸρμ Χοῦχθβ Ζυυ Κρ ββθηθι [ιοσθηβομαεγαίθ, ουοποί 
465 δύΐοκ τοῦ ἄθὴ Αὐιβάστοκθ ἀοὺ ΒΘΒΟΥΡ 5 γθῦθη 65 ἰϑηρθη 
ΑὙΒΌ]ΘΙθΘπ5 σοῦ ΝΟΥ θη ρου ἀδ5 σθρθη Η61185 ἔου σθΖορθηθ 
Ηβδοῦ ὑπᾶ σἸοθὺ τπ85 δἰπθη ΒΘΟΥ ΠΤ νὸρ ἄθν τγδίβθ ἄἀθββθῃ, νγὰϑ 
δα ἀθπη Ξ'Ρ1616 βίβῃῦ, ἀσσοῃ 1). ]θσπηρ' ἀθυ ζΖ8}} ἀπα Βοβομαῆθη- 
μοῦ ἀἴθβθβ Ηβθετοβ (Ὁ. 1-4). Ἐθθῃ ἴῃ ἄθῖη (Ἰδηζθ ἊἸΘΒ6Υ 
Μδομύ Ἰοὺ χιρ]θϑίοῃ [τ ἄθυθ ΒΘΠΘΥΎΒΟΠΘΥ οἰπθ Ὑ υβα Παρ; 
σατὰ ἰΠρουτηθΐθ. 16 Ῥεούβου, Ὀουαΐθη σὰ Γι πΠἀβοῃ]δοῃθθη. τἀπὰ 
ἴπ ἀἴθβοπ βοὶδ αἱΐου Ζδβιῖ 5ΙΘΟΎΘΙΟΗ, ΠᾶΡΘη 5100} 16ἰχὺ δ αἃ5 
Μϑον σεναρὺ ὑπαὶ 1ῃτ ΚΟΒΊΟΚΒ8] Ζουθυθ ΠΟ μ 6. ΕΠ γΖθασθι 8π- 
γογέγαις. [165 σροκὺ τὰ (ποτ ἐγᾶθε. Αμπαπσοη (θῦ---1 49). 
Βαοβυϊχησηΐου, 8ΌΘῚΙ πῸΟ ἴθ Ῥμδηζαβθβομου (ἀοδία!ὐ ὑπα σου- 
ῬΠΑΊΙΟΝ, ἐσ ἀ16 οἴδην ἤθύδη ἢ 46η ΟΠ] πη 6η ᾿ΓΥΒΌΤΗΘΗ, 
τγ6 10 ῃ6 465 Χουχοβ Μαυίζευ, 416 στϑῖβθ Αἴοββα, σϑῆῃδθὺ δπαὺ ἀπά 
ἄδι πόσο τοῖοι ]δ, τγϑισμϑὺ ἀἸ 65} θ6π ἀστοι Ορΐοε σὰ βάμπθη 
τῆν; ΘΙ δἴξου βόμοπ ἴῃ ἀοΥ Βεβομτυθι τη, ὑγθ]οῆθ ἀθὺ ΟἼΟΥ 
δαΐ Αἰοββαβ Βοίγασθῃ γὸμ ἀοΥ Βεοαθαίβδηη κοῦ ἀθν Εϑιπθ τηϑοῃΐ 
(15δ0--248).. ΝΟΒάθπι 50 8116 δῦ 485 Κ'οῃ]ΠἸτητηβίθ σουθθγοι θοῦ 
Βιπα, Ὀτίησὺ οἷπ Βοίθ τ τΚΠ ἢ αἴθ ΝΟΥ, ἀα[β 81165. νϑὺ- 
Ἰουθη 5εὶ. Ζαρυδὺ ἴπὶ Δ] ΘΙΠΘΙΠΘ6Π. 5100} Παϊζομα ἀπα σομὶ (ΠΟ ΘῈ 
ΘΌθηβο ἀαγο ἢ ἈΠ Οοπηθίπθ Κίαρθη πύου τ μοι, σἱθθὺ ἀν Βοΐθ 
δα Αὐοββαβ Ὑ δυδη]δββθαπσ ὄϊπθ Βγζ απο 65. πϑπουθη ΗοΥ- 

ΟΠ ΡΆΠΡΒ, ὉΠ ΖΎΆΙ ἴῃ ΥἹΟΥ͂ ΑΡββύζθιι, ἄθυθη δυβίθι ῬΘυΒΟ ἢ ΠΟΠΘῊ 
ΤΠ] 5 ἰδ ἀπ 16 Νδιηθη ἀον Βοαθυζοπαβίθι ποὺ θη ο6- 
ξΠΘπθη ΕἼ σου. θαυ μ ], τβμτοπμα ἄθὺ χυγοιΐθ αἀ1θ ΘΒ δ ὺ Ὀ6] 
ΘΙ ατηῖβ, ἀον ἀσιξθ 416 ΝΙθάθυϊασθ ααΐ Ῥδυύία θα ἀπ ἀθὺ υἱθυΐθ 
ἄδπ ἀπο] ΠΟ ΚΠ ΘΠοπ. Η οκσιιρ ἂὰ5 Η61185 Ὀδβομτοιθὲ (3249.---91). 
Ταγαπ ΟΠ] ]Ἰοίβέ 5100} οἷα που θα ἃπ, ταὶ Βοίγδομίαπρθι θδΥ 
ἀδ5 οῦϑῃ (ἰθμόντίθ πᾶ ἀθββθὴ ὑγΔΒυβ ΒΘ ΠΟ 6. τγοϊθοσθ ΕΘ ΘῺ 
(692-- 91). ὕω ἀϊθβθ σὰ τ] 4θτη ΟὐΘΥ ἈΡΖαΙΘΏΚΘΗ, ττα γῸῈ 
Αἴοββα απᾶ ἄθπι ΟἼΟΥ ρθη θ᾽ Πβο ΒΑ 10} ἀν ομαὐθη (65 ΠΆυ ΘΒ 
85 ἄου Ππίουνγοὶ Πουϑυ ὈΘΒομγουθιι: 6. Θυβοποιηύ, ουίϑηγῦ ἀἃ5 

ἌΒΟΗΥΤΙΟΞ, ῬΘΥΒΟΥ. 1 



Σ; ἈΒΟΗΥΠΟΒ ΡΕΒΒΕΗ, 

θβομοθθπθ, ουϊζθππῦ ἀδυῖι αἴ6 ΒΥ] ππρ αἰΐου ΥΥ οἰββαριηρθῃ, 
ΔΌΟΥ ῬΟΒΟΒ]θαμῖοὺ ἀαγοῃ αἴθ ομα] ἃ βθῖπθ8. ΘΌΠΠΘΒ, υγοιββασὺ 
ΠΟΟῊ οἷπρ νγοιΐουθ ΝΙΘαθυαρθ, 61 Ρ]αίδθ, ὑπ τὰν ἀτὶπροηά, 
σοῦ 81|16} ἔουπθυθ. ΘΒ ΟΠ 6. σθσθη Η 6118 γό]Πρ ὩΡΖαβίθ θη 
(098---851). ὙΨ16 Ἰλαγθῖοβ ἴῃ ἀ16 [Ππίϑυνγθ!ῦ σαν! Κϑητὺ 18, 
βίποῦ ἀογ ΟἼΟΥ οἷπ ΤΟὈ]16 4 δαΐ 1ῃπ|, ἸπΒθβομάθτθ πὶ δρθῃ- 
βαΐζθ χὰ Χούχϑβ (802 ---Θ07), σϑίομου 76 χὺ δυϊίγιεῦ, σαβδτητηθη 
τη ἄθι ποὺ ἀὰ5 ἀθβοόμθῆθηρ ᾿θ]διησηθυῦ ἀπ Θά] Π10ἢ, σοῃ 
ἀϊθβθιη σϑίο! σὺ, σασὶ Ῥαϊαβίθ ρρϑμὺ (908---ΤΟΊ10). 

2, 65 δύῦϊοκ {6} τοῦ ἀθη Ηκοῦ4θ5. ἀ16 ΕἸσϑηθάτα ΠΟ Β]κο , 
ἀαίβ ἀἴ6ὸ Ῥαγοᾶοβ οίθιοῃ δὲ (6 ὐριῦσθ βίβῃῦ, οὔπθ ἀδίβ θἷπ 
Ῥτο]ορὸβ νουδηρίησθ, ψὶ6 ρουπασρὺ α16 βρβθθυ σθυγ μη Π10}6 
ΕΠ οι απρϑυγθῖβα ἀον Πυδμηθη (π80}} ΕΠ ροΙβοαϊα, Ῥὐδβίσηδ τι. 5. 7.) 
ἴπ ἀἴοθου Ττυασῦα!]6 τη ῃτ δ. Κοίπθ σοπᾶαθ Απτγοπάσηρ ἢπαθί. 
ὕτη 50. γο]]δυδπαιρον {ὑΠΠ0 ΠΥ ἀα5. ΕΒ] ΘΙ ΠΡ ΒΡΥΊΠ ΖΡ Ζα, 
Ὑγ Ιομο5. θη πιϑίβύθη δηάθητι ὐοκοα 465 Αβομγ]οβ σὰ αταπᾶθ 
ΠΠοσὺ. Αὐοὴ πη ἄθῃ Πέρσαι πϑγη] 10] Ι556 510}. ἀτοὶ Ηδαρύ- 
ΘΌΒοματ 6 (Ακίθ) πηϑθυβοπθι θα, ᾿π ἀθυθ Ἰθάθιη 616 ΠΘῈΘ 
Ῥρύβοι δαΐτιῦ, ἀ16 ἀΘηηΒ6] θη. Ἰῃγο Ιρηιθίθι οἱ. Ζα ἀθῖα 
που, σϑίομου 15 Υ. 108. 8116] 45 δήονὺ {Πγὺ, ἱκοτηχηῦ τη 
ουβίθπ ΑΡβομη τ Αἴοβθα ἀπ (Θἔνγαβ βρᾶ θυ) (οὺ Βούθ δίησι 
(159--- 680), ἴπὰ συγοϊζξθπ (μθρθη Αἰοββα) ἀθὺ ϑοπδίθοπ (65 
θατοῖοβ (6081--- 9017), ὁπ Π 0} Χουχοβ (θ08---Τ0 16). 1686. ἀγθὶ 
ΑΡΒομπΙ 6 ΡΘΥ νυ! ]6η. 510. ΠΘΟῊ ἸΠΤΘῚ ἸΠΠΘΥΘ ΒΟΒΟΠ δ ποὺ 
ἴπ ζυύγοὶ Παυρύραιξθθη: θἰπμθη οὐ θη θη Κθγπι, ᾿θβίθμθπα 
παπρύββ 10} ἴθ ἄρῃ Βουιομίθ (θ5 Βοίθπ (249---Ὁ14), υπὰ 
γυῖβομο Βοίσδομαμρθη, τγϑῖοηθ. 16 η6πὶ [6115 γουϑβοΘ 6, ὑ61}5 
ΘΒ ΟΙσθη; πᾶ ἄθη δπίβογθι []πτηΐϑησθ πὸ ὈΠ4οὺ ἀον 1681} 
15 ζᾷᾶτπι ΑΡέγθίθη 465 Βοίθῃ (591) Ζίθι! ο σόπϑα 16 ΗΒΠ6 
ἀθ5. αδῆζθῃ. [|π αἸθθο νου ησμηρ Θ᾽ Π65 ΘΡΙΒΟΠ 6 ὑπαὶ Θ1Π685 
Ἰγυιβοιθη 16 115 παῦ 416 Απΐαρο ἀθν Πέρσαι ἀ16 τηριϑίθ Αμη- 
ΠπΟΗΚοιὺ τὸ ἀθν ἀν Ἕπταά ἀπὰ 465 Προμηϑεὺς δεσμώτης. τπᾶ 
ἀϊθβθ οὐδ! ἀδάθτοι οἴπθ αἰ θυ τη] Θῃ θη ΟἸΠαγακίθυ, ἀθπ πιϑη 
πομὺ τἱὐὖ {πυροῦ τὖῦ θη. ΒΔ] ΘΠ Ρθπθη Καπβύνγθυκθη ἀπά 
θη ἃ] οϑύθη (ἀθιηβ !] θη“ νου] σμθη Παὺἷ). [)ὰ5 ΟΚ δῦ πΟΘἢ 
πἰομὺ νῦ]Πρ 1η5 Πυγδηηδύβοιθ Πουδϑαβοθαυ θοῦ, 65. παὺ ΟἹ ΘΙ ΟΠ 58 τη 
ΠΟΘ τ|6 α16 ΒΠάνγουκο αἰΐθῃ 0115. Δ ]ΠΘρθπάθ Αὐτὴ ππαᾶ 96- 
ΒΟΠ]Οθβθηθ Βοῖηθ. [πάρϑβθῃ πα 16π6 θθιάθῃ Π]θιηθπῦθ πιοηῦ 
850. δα (56}}10}} οΘβομιθάθη, ἀδίβ ἀου θπθ 161] παν αἴ οἷπθ Ατὸ 
δαὐῃῖοῖίθ ἀπὰ ἀθὺ ἃπᾶάθιθ Ἃἀ16 χυγοῖθθ; υἱθίτηθηῦ βομΠπρὺ 5108 
ἄὰ5 Τυυβοῃθ. δύο ἀστοῖ ἀ16 θριβόμθη Τ6116 ΠΙπάστοῃ. 1) 6 
ΘΡΙβομβθ ΤῸ] 061, ἀ16 Μιύθίβοθμθ, ἰϑῦ πιοηῦ παν α61' 500 ΕἔΕ. 
ΠΟ ΔΗ ΖΙΘΠΘπθυθ, βοπᾶθση 08] 80} (Θ᾽ ΟὈ]οΚύν Ὀθβοι- 
ἀθγβΒ σϑίπηρθπθ. Ναιηθηθ!Ποῃ 416 Βοβομτοι απο ον Θομ]ϑομῦ 

1) Ε΄. Ταοοῦβ, νϑυτηϊβορδίθ δου θη Κ᾽ 5. 561. 



ΕΙΝΙΕΙΤΌΝΟ Ὁ 

Ὀ61Ὶ δ ]διη15 τγοιίβ Ρυϑοηῦ τὖ ΑἸΒΟΠΘΆ]ΙΟΗΚοις, Ὑνἄγαθ πὰ 
Ροθύβομθ Ηδύπηρ' ταῦ οΘβοΒ  ΠοΠον Τυθθ ἀπὰ (ἀοπδαϊρσκοὶξ 
σὰ Ὑϑυθιπσθη. ἰοῦ (6 Ἰγ ΊΒΟΠθη Ραυθθη σο]ηρὺ 65. ἄθυη 
ΟΠ] 556. τηῖῦ ἀον ΝΟΠΔΒτηπηρ Θ΄ Π65 ἃ βιδύβομθι ἰάλεμος 81} 
ΘΠ] 061, ΠΠΒΘῚ Ὡβυμθύϊβομθ5 ἰπύθυθθβθ Ζὰ [θββθὶη 5), ἀα 561Π6 
ἀθου σι θσθμα τη 51 ]156Π6 Βϑαάθαϊαμηρ 5101} ΠΠΒΟΙοῚ ΥΥ ἀγαϊσαηρ 
δηὐζιθηῦ; ἀαρθρθηι ΖϑΙποὔ 5106} 416 Μη ἀν Ῥαγοάοβ (θ8---1198), 
ἀα5 οὐδ θη! 164 (092 --- 501) βονὶθ ἀδ5 [164 φὰς Βρβομνῦ- 
ταπρ 65. ϑομαίζοιιβ σορ ᾶγθῖοβ (098---080) ἀστο Βομδημοις 
ἀογ Πυθα ππὰ Βοαραϊβαιηκοὶῦ ἀ6Υ (ἀθάδηκθη σουίθ! δῇ! 
δ: ὉΠ ρου 485 [0Ὀ]164 δῇ Ἰ)αγοῖοβ (802---Θ07) ἰδὺ οἷ 
οἰρϑη τη ΠΟ Ποὺ Ποῖ αἰξου πα] μον Ναϊνοῦες ἀπὰ ΒΒ] Ομ Πποὶΐ 
ΘΒΟΘΟΌΒΒΘη. Βοῃθι κθηϑυγουῦ ᾿ἰϑῦ 810} ἀ16 ΘΥ ΒΘ ΌΠΟΠμΘ Αὐβαθῃ- 
ππηρ, γ6 10 Πη6. ἀοὺ ὑγοοῃβίβοηθ Τοίγαπιθίθυ πο Παὺ, οἸ ΘΙ Ομ 8115 
δη Μρϑυκτηδὶ ἀον ΑἸ ον  γ]Π ΠἸκοιὺ ὅ).Ψ 

ὃ. Ῥοὺ δύο ! ἀ65 ϑύζοκοβ δῦ ἀδάθτοῃ του κνἄτγα!ρ,, ἀαίβ 
ΕΙ' -- (85 δἸπζιρο Βρίβριϑὶ αἀἴθθοῦ Αὐῦὺ 61 θἰπθη (67 ἀγδὶ 
στοίβοῃ. ΤΎΔΟΊΚΟΥ -- 6 ΟΘΒΟΒΙ ΟΠ ΠΟΙΟῚ δύ. [πάθβϑθη ἰδὺ ἀ16 
ὙΥ 81 δἰπθβ βοόίομθιη Κοῖπθ υηπάπηρ 465. Αβοθυ]ο5, ΒΟ ἀΘ ἢ 561} 
Ἀ]οτου Κυπδύρθμοθββα ΡΒ ΥυΙΟ5. Ὑγ8 1Ππ| (8Υ1} γουϑη- 
σοσαησθι. ὙΥ16 ΡΥ ΠΙΟΠΟ5 ΒΟΠοη ἐγ Ποὺ α16 Βγοθουαπρ ΜΠ]οἐβ 
ἴῃ. ὈΘυΘο ΟΠ οΥ ὕνθιβθ δα ἀ16 Βάππο σορυδοιὺ παὐξθ, 50 τηϑοηΐθ 
ΘΙ 1 56Ίπ6η Φοίνισσαι ἄθη ϑΙθο ἀθὺ ΑὐπθηθΥ Ὀ6Ὶ 8, ηη15. Ζυ1ΠῚ 
αερσοπηβίαπαθ οἰποὺ Τταρῦα!θ. [)ε[5. ἅ16 Πέρσαι ἰοἰσίογθιη ϑὑοκο 
πϑοΠσο Ποὺ 5διπα, Ὀουϊομθοῦ ἀἰ6 Ηγυρούμθϑιβ σὰ 716 η61, ππΐθυ 
Βεογαΐαπρ δυΐ ΟἸδακοβ. ΟἸθιοῦ ἀθν Απίαπρ μαὺΐθ στοίβα ΑΒη- 
Ποῖ, ᾿πάθηη ἄθυ ουβίθ ὕϑὺβ 468 θυ μοποΒ ἰδαϊοίθ: 

τάδ᾽ ἐστὶ Περσῶν τῶν πάλαι βεβηκότων 

(5. απύοπι 5. 20), παν ἀδ5. ἀ1θβθη Ὑ οΥ8, 16 ἄθὴ φϑμΖθη ΕΠΠΡἝΠρ' 
ἀθ5 ϑύϊοκοβ, οἷν Βαηθοηθ Βρύθοῃ, ἀοὺ ἀδηιδ Ὀθβομδ ρὺ τ γ8 0, 
16 διίζα ἀθθ Πιοσϑηϊβομδίβγαίθθ ταῦ ΓΘΡΡΙΟΠΘη. σὰ Ὀθίθρθῃ. 
Τθγη “Θα ΒΡ α τὑγὰ ἀπο ἢ} 61 ῬΏγγπΙοιοθ ἀοΥ ϑομδαραῖ 
α16 Ἡδαρίριααῦ ἀθθ ρϑυβίβομθη Πθίοηβ, ὅ.ϑᾶ. 6 Ποῦ ΔΌΘΥ 
ῬΙΠἀούθη θ61 τπτη ρμὔπικιβοῖθ Εγθαθη, θύοι ΜΈΠΠΘΥ τοῦ ΧΘΥ͂ΧΘΒ 
ἴπ ἄθῃ Καύιθρ σΌΖορθι Ὑγ8 16 ππα οἰπθη Ηδυρυθοβίθη 61} ΒΘ ΠΟΥ 
ΕἸούΐο δυβιηθομύθη. ἨΠ]Θυπ8ο ἢ μαύΐζθ Αβομγ]οθ σοὰ βθίπθηι Υ οὐ- 

2) ϑόμοι ΒΙοιηῆθ]α (ρταθῦ. Ρ. ΧΙ) παῦ δῃ ἄθιὰ Κίασθα ππα ὙΥ οἴπθῃ 
αὐ Κοιρτηαπᾶο Απβίοίβ σΘῃοτητηθη, ὩΌΘΣ ἀδγδιβ σθπ νϑυκϑηγίθ ΕῸΪ]ρΡΘ- 
ΤΌΠΡΘη σΘΖΟροα. πα ὅπ08 ὙΥΘΙοον (Βμθῖπ. Μαβ. Υ 5. 841 --- ΕΙθῖμθ 
ΒΘ ΟΒυ οι ΤΥ 5. 177) Βπᾶθῦ, ἀδίβ ἀδ5 ΚΙασο θα ἀθ085 Χϑυχθβ πα βθῖηθ8 
ΟἸμοΥβ ἃπὶ ΒΟΒ] 586 πίομύ θοῦ σοπὰρ ΠΔΡ6, ποῦ ἄθῃ τϑομίθα Ἐἶπ- 
ἄναοῖς πἰπ θυ] αββθ. Ὀ16 νου Κύσηϊγ πὰ ἀθη οι. ἀθὺ 39. Ὑ ϑυβδιπηη]πῃρ' 
ἀθαΐβομθυ ῬΒ]]ΟΙοσθα πἀπᾶ Ξομαϊτ. (Πο]Ρ χῖρ' 181, 5. θ6---80) νογρϑέγδρθιθ 
Απβιομὺ, ἀδίβ ἀθυ δοῃύθ ΒΟΒ] 5 νϑυϊοσθπ 861, Ὀθυαμὺ δαΐ Ὁπυϊομ ρθη 
γοτϑυαββοίσαμσθη. Πϑίβ Αὐοββα πϊομῦ σατα ΒΟΉ] τΒ856. πΟΟὴ θἰηταϑ) δαξγαΐ, 
σοδὺ δὰβ Ὗ. 629 ΚΙΔΥ ΠΘΥΥΟΥ. 

8) ΠοΙίβΌΘοΗ-Υ δεῦρ μδ], συῖθοι. Μοίυκ ΠῚ 5, 147. 
1:Ξ 



4 ἈΒΟΗΥΠΟΒ ΡΕΆΒΕΝ 

σάπσου ποῦ πὰν ἀθῃ ἈΠ] θυ θίμθη δ οῦ θη ΠΟΙΉΤη6, ΒΟΠΟΘΥΝ 
ΔΌΘΗ Θἰπθη. ὙγΘϑθα ΠΟ μθη ζαρ σοὶ ἄθββθῃ ΒοΠδπαϊπηρ, 186 Υ οΥ- 
Ἰοστιπρ ἀθ5. ϑομδαρ]αῦζοβ πὶ ἀἃ5. ἔθ πα ]Π19π6 Πθῖοῃ. [185 Ὑγὰ 
Βόμον γὸ ῬἈΤΥΠΙΟΙΟ5. οἷπ ΟἹ οΚΠΊΟμον Οὐ Εἰμὶ τἹοθο 65 
ΟΕ] νουρθοῦ ἴῃ πη, ἀὰ5. οἰρθπθ ὙΟΙΚ πὰ ἄθββθη Βυέοϊσο δαΐ 
αἴθ Βάμπθ ζὰὄ Ὀτγίπροα. ΝΙομὺ ἄθπ Καιηρῇ ὑπαὶ ὅἸθο ββ] υϑὺ 
το ΐθ οΥ βθίπθα πο ϑιιθυ ὉΠ] 06 108. σου ΠΥ θη: 65. Ὠϑέξα, 
Ζατηα] μοὶ ἄθὺ {Ππγο]] Κουητηθμ μοῦ ΟΥ̓ ΒοθμΊβοῆθη ΜΙ], δ᾽ 
[Δ 165, τηδύξοβ, ΚΙΘ ΠΟ η65. ΑΡΌ1Δ ἀθ5 Οθϑομθηῃθηθη, ὈΘΙΠΘ ΗΘ 
οῖπθ Τυαγθϑῦϊθ 6550] 06 Ὑγ 6 τη ἴβθθη; ἀπ ἀδ πη ὙγϑΎθη 1686 
Ἐγοιρ δθο Εἰ π ἀθη. ἩΘΊ]ΊΘπθη σὰ συ] ΟΠ ὔ]ρ, σὰ ουπϑὺ ὑπαὶ ΠΘΠ]Πσ, 
ἷβ ἀαίβ δ΄ ἀἸθβίθθη. σὰ (ἀθσθηβίαμ 86. ΘΠΠ65 ΡΙΘ]65 --- πἀπὰᾶ 
ὙΓΩΓΘ. 65. ΔΌΟΙ Θἰπθη] (ἀοὐξα οθυγθιηῦ οθύγθϑθῃ --- Ὠξδύθα Τη8 ΟΠ 6. 
τηῦσθη. ΕἸΡΘηβουγθπὶρ ᾿ϑέΐθ ο᾽ 65. ΤΣ ΔησΘΙΊΘΒΒ6 ΘΘΠΔΙ ΘΠ, 
ἀϊθβθη ὅἴθο τ 5. ]6 Κύνου Εαββαπρ, τὰ ἄθπ «Ππ06] Ἃ6Υ ΞΙΘΡΘΥ, 
ααΐ αἴ6 Βάμππρ χὰ Ὀγηρθη. [ΠΔ Β561π0η Απρθὴ τγᾶϊ6 6165 61π|6 
ΒΟ] Πα ο 6] δῦ θυ ποθ αηρ,, οἰπθ Ηυϑαβιογαθυτηρ ἰδ. Ν᾿ ΘΠΊΘ515 
σθύγθβοα. ΕἿΣ ἀ6η Π6]]Θπ]βοπθη [Οὔ Κοπηΐθ 48 Οθβοῃθῃθι8 
παῚ δ ᾿πα]τοικίθ νν θιβα ἀδγρθβίθ]ῦ τγουάθῃ, [πὶ ἄθτη ΕΠ πάττιοκο, 
θη 65 δαΐ αἴθ Ῥθυβϑι τηϑοηΐθ, (85 [οὐ ἀστοῆ ἄθη ϑομαίέθῃ, 
θη 65. ψισῦ, ἀοΥ «Πὰ06] (ον ϑΙΘρΟΥ ἀατοῃ ἀ16 Ὑ ΘΒ ΚΙαρθ (6 Υ 
Βαβιθρίθῃ, ΠῸῚ 850, αδίβ Τη8 ἃπ8 Ἃ6Γ ατγδίβα ἀπ ΤΊθΐθ ἀοΥ 
νυ καηρ δα ἀθπ ΟἸδηχ ἀ6ι [μοἰβύπηρ' βομ]]θίβθη. Κοππύθ, Ὡ]ομὐ 
ΔΌΘΥ ἀατοῃ πηχαϊ ίθ! θαγθ Ὑ οοθοθην συ ριιηρ' ΠἸΘΒ6Ὶ [,οἰδύππσ ἢ). 
οη ΠΙΘΥ 85 Κοπηΐθ ἀ8πη ᾿[ΠΠ61}18}0 ἀθ᾽ σθηζθη ἦογ Ηδπα- 
ἰπηρ γὸμ ἀθπ Τμαΐθη ἀθν ἨθΊ]ΘηΘη. τπὶ 50 ἘΠΡοίδπσθμθυ. σ8- 
ΒΡΤΌΘΠΘΗ ὙΥΘΤάΘΠ: 65. Κίαπο ἴῃ Μαπαθ ον Εδἰπ4θ ΒοραΥ ΠΟΘ 
ΘΒΥΘΉγΟΙΟΥ, (5 Ζθαρη5 ΤΣ ἴῃγθ Τρ θυ Καὶῦ τσᾶῦ ττῃ 50 τ πτη- 
ΠΘΉΘΥ, 16. ὙΥΘΠΙΡΘΥ 65. ἔγθι Ποῦ πα ἃπ5 ρδυ θ ΠΒΟΠ Υ ΟΥ]ΘΡ6 
ΒΘ νουρ ΠΡ 56 Π]6η. ἘΠῚ Ὑγθ θυ Ὶ Ὑ ουἑθῚ} τγαν, ἀδ5 ἀαπηϊέ 
α16 Ηδπάϊππρ ἢ πνγθο θυ οκὺ Ὑγᾶνῦ ἃτ5 ἄθιη (ὑδθϊθέθ ἀθν ΑἸ ξρ- 
ΠΟΙ Και, θα ρουσθηῃοῦθι. ἴθοι αἴθ Κυθῖβο ἀθυ Ῥρυβομ]]ο]οι θα 
τη ἸΠγθη. ΘΟ γβοΠθ ἢ. πἀπὰ Ἰῃγθη ΒΘΒ] οι. «18, 16 ἀγαχηδ βοῃθ 
Βοβδπά!αηρ οὐ] 6] ουϑὺ 850. θ᾽ σγ ]]65 Βιθομὺ δῇ ἀϊθβθα 5 ΟΣ 
ἄθηπ πο μῦ οὔνγαβ, υγὰβ 516. πα 8118 Ζιβοπδαθν τη ἸΠγΘ ΠῚ ΘΙ σΘΠΘΠ 
ΑἼρθη σΌβθπθη Ππαίξθμ, 50] θη 416 ΠΙομΐου ΚΟΡί θυ, ΒΟΠΑΘΙΤ 
οὔνγαβ (ἀθαδοηζοβ, ττῖὶθ ΠΙΘΥ ἄθη ϑομηηθΖ ἴῃ ἄδγ Ηείπηαὺ (6 Υ 
ῬΘΥΒΘΥ, τηἱῦ ἄθπι ϑομπηιοκο ἀογ Ῥηδηΐαβίθ ἀπβοοβύα οι ἸΠΤΘΙῚ 
ῬΆΡΙΠΚασ σου σθαι. 16 ϑυθρτιηρ 465 ϑομθαρ!αῦσαβ ἀθυς 
Ηδπα!απρ πο ῬΘυβίθῃ Ὑγὰν ἀΆ ΠΟΥ ποῦ Πὰν οἷπθ ΕΌτάθυπηρ 
ἀ65. βΒρθζιῆβοῃ ἢ 6]] 6 βομθη (ἰο 115, βοπάθση. δο οἰπθ ἀπΡ6- 
ἀϊηρίο Κὔπβι!θυῖβομθ Νοῦν ]ρῖκοὶῦ; πα 65. τηδομὺ ἄθϑηα! ΔΘ 
αἸοΒ θυ βόηθα ΕἸ Ποὺ ἀ85. Αβομν]οβ 8116 ἘΠ το, ἀδίβ δὲ πίομὺ 

4) Υρ]. α. Ηρθγηᾶππ, Οραβο. ΠΡ. 918. Ὑγβιοκον, Ἐμθῖη. Μαβ.Υ͂ 
5. 222 -- Εἰ. βοιν. 1Υ̓ 5. 161. 



ἘΙΝΤΕΙΤΈΝΟ ἢ 

Θὗνγα ἴῃ 461 ΑΡΒΙΟΠὐ, 65. ὉΠαΘΥΒ. Ζὰὶ ΠΠΒΘΠ6Π. 815. 561  ΟΥ̓ΡΈ ΡΥ, 
65. ΒΟΒ]ΘοΠὕου τηϑοΐθ. 

4. 80 ἰακύνο!! ΔΡΘῚ ΜΙΣῈ ἴπ ἄθιη, νγὰβ δὺ' γοὴ ΡΠΤΥΠΙΘΠΟΚ 
Δα ΘΠ 1 ὅ), Ζοισῦθ 510} ΑΒΟθγ]ο05. ΔΊΙΟἢ. [ἢ ἄθηη, γγὰβ ΟΥΓ ἀρβπαοτγίο. 
ῬΤπτη8] Ποὺ 6. ΠΟ], τγῖ6 ΡΤ ΠΙΟΙο5, 416 ΝΊΘα θυ] ασθ 465 ΧΟΥΧΘΒ 
ΘἼΘΙΟΙ. 8η 416 ϑριύχα 465 ϑύυϊζοικθθ σοβϑίβ]ν, 8580. ἀδίβ {{1 ἀ1656885 
56] ϑὺ Κϑὶπι [ὩΠ]Ὁ τηθην ἄθυῖρ ὈΠ160 415. ἀπδα ὄν] ]0 6. ΚΙασο, 
ἐὰν ἀ16. πὰ οὗνγα α16 ῬΘΥΒΟΠΘΠ ὑγΘ0]1561} Κοπηΐθῃ ): 16η65 {π- 
ΘἸοΚ δῦ 61 ΑΒΟΠΎ]05. ποὺ γῸΠ γΟΥΠΠΘΥΘΙΠ οἷπθ ἔθυύρο Τ αὺ- 
5866, Βοπάθτ 8] τ] 8 110} δ 8ὺ ΟΥ 5186 516}. ὈΠᾺ6η, 85 (οΥ 
ΑἸππηρ' ΖῸ1 (ἀν 5161 τυ υάθη : σοὶ ἀπη Κ6]π Ὑ ΟΡ  Π]6η βἐοὶσί 
ΘΙ 8} σὰν Πἰγζθ ]Παπρ 465 Οθβο θη 6η, ππὶ χυ]ούχὺ -- - [ἢ (ΟΥ̓ 
Ῥούβοη 465 Χϑυχθβ --- 68 ἰϑιΠ δ! τπ8 νοῦ αἴθ Απρθη χὰ ἔπ τθη ἴ). 
ΘΟΘΆΠΠ ὙΔΙ 65. 561 ΡᾶΒ56Π6, 48 Αβοῆγ]οβ α16 τ] ἀθυ] 6, ἀπ- 
ὑγαοΊΒοΠ6. ΕἾρτ 61π65 ΕΠαπΟΠ6 ἃπ5 βθίπθηῃ ϑὑϊοῖτθ τυθο] ]θ[β, 
γγοτἹῦ θη 80 ἢ (88 ΚΙΘΙ]ΠῸΠ6 Μούϊν, τὺ υγϑ]σῆθιη ΡΠ ΤΥ ΠΟ ΠῸ5 
1ῃπ απ ἀ16 ΒΠπο οϑ σὺ Παὐζθ, νοπ 56]08ὺ ΠΙγΘΟ 6]. Ὑ οῖΐο. 
ΓΕ] 65. ΘΙπ6 ΜΠΠΚΊΟΠΘ. Ὑ ΘΥθθββουτηρ, 4ἀ]5. ΑΒΟΉγ]ο5 ἀθπ που, ἡ 
βύφυν δ5. ΡΠ ΟΠ ΚΊΒΟΠ θη. ΒὙΘΘΙ, ὙἹΘΙ ΘΗ. ἃπ5. ΟὙΘΙΒΘη ΡΘΥΒΟΙΗ 
Ζυβδτητηθηβϑῦσχίθ. ϑοΠοΠ (615 οΥ ΜΙΆ ΠΟΥ πϑῆγη βύαςὺ ἄθὺ ὙΥ ΘΙ θου, 
Ὑγ81 ΖΥΤΘΟΚΙΠΒ [510 ππα ἀἸοπίθ ἄδΖιι, 416 ατοίβο ἀπ ὙΥ̓ΘΒυποιΐ 
ἀθ5. {Ππρ]οκ5. σὰ νϑυδηβοῃ α] 10 Π6πη: ἀθηη ὙΥ̓ΘΙ ΡΟ ὑγϑπιθπ ἀπ 
7ϑτατηθιηι. το] ΠΘΙΎγ 6156. 8160} 61 ππθθαθυΐζθπθη οὔθ Ὀ]οίΒ 
ΘΙ σΘ :] ἀθἴθυη {ἰπρο]οῖτθ. Εθοπβο ἃθθ᾽ πο, αἀαἰ5. οΥ ῬΘΥΒΘΥ 
ἢ 410 (6116 γοὰ ΡΠ] ΒΊΚουτι βούχέθ, Π]θυτη 416 Νούνθπα!ρ κοι, 
τ ατη ΠΟ ἢ. (ἰθβο]θθπο5 (ὅπβ8 --- ΡΠ δ] ΚΙΘ) ΖιΒΘΙ ΠΤ ΘΗ ΖΙ ὈΥΙΠΟΘΗ, 
5Β10Π: διβρατίθ ἀπα βίαῦν θ᾽ηθ5 Βυπ 6 115 γῸ ΠῚ ῬΘΥΒΊΒΟΠΘ. Π ΘΙ ΟΠ 
γΙΘΠη6 ἢν 485 (Οὐθηΐστιτη 56] δῦ, νγγὸ δ 0} 16 ΒΘ Β]ῆρθ χη ϑιηρῆπα- 
Πιομβύθη ΘΓ ΓΆΠ16π, ἃ15 ἀδ5 ΠωοΙἀθπάθ πἀπαᾶ 1,οἸαὐταρσθπαᾶθ ἀδυβύθ!]ΐο. 
Βμ ΠΟ ἀδβ ΟΡ ἂπ ΠΟΟἢ 6] ηγίθ, ἄπτο ϑύθι]απο ἀπ ΕΠ πβι Ομ 
ΠΟΥ ΟΥΤΘΡ ΘΠ 46. ΡΘΙΒΙΒΟΠ6. ΜΆΠΠΘΥ (16 Π 0116 ἀθ5. Οπουβ ἀθουίττρ,, 
Ὀτϑοιύθ ἄθη ἀθυγίηη, ἀδ5. Ο᾽ ἃπ ἸΠπθη οϑοϊστιθίθ Τυΐρου 411σ6- 
ΤΉΘΙ]Π6 1 (ἀθβιοὐβριυπκίθ ὑπαὶ δι  Π ποὺ Τάθο Ππαὐδθ. [0165 ἐῃνὺ 
ὉΠ Θα Θπθὴ υγϑιΐοσθη, {16 θμθμ θα {Ππίθυβο θα χυνΊβοῃθη ἄθυῃ 
υΐοκθ 465. ΡΠ συ ΙοΠο5. ἀπᾶ᾿- ἄθτη 465 βου ]οβ. 

ὅ. )1Ί6 Ρῃδηίββθη (65 ΠΥ ΟΠῸ5 σγαθιι Οἤπο ζνγθιο! ἀδ8- 
7θπῖρθ Θὐζοῖς, σοὰ ὑγϑ] θη Ῥ]αΐδυο ἢ ) θυ], ἀδ5. 65. ἀπΐου 

5) δοζιι ν1:ϑ]] θοῦ δι α16 Ῥϑύβοῦ ἄθὺ Αὐοββα ἀπᾷ ἀϊθ ΕἸ Πρ; 
Ὧ685. Χρϑύχθβ σϑῃῦσγίο. 

6) Ὑν δοκου, Βμθίη. Μυβ. Υ͂ 5. 228 --- Κὶ. ὅομν. ΤΥ 5. 161; Ζ. Β. σαι δυϑὺ 
ογ΄ προλογίζων (ἀον Επαπ  ) πᾶ ἀθυ που, ἄδπη νἹθ]] θοῦ Αἰοββα, σὰ- 
Ἰούχὺ Χουχθθ απᾶ ἄδιν ΟΠου. 

) ὙΥ ΘΙ οΙκου, ΒΒ οθῖτι. Μα5. Υ 5. 228 -- κ|. ὅομν. ΓΝ 5. 161: τυ ϑμγοπα 
Ῥ6Ὶ ΑΒοῆγ]οβ 485 αθυ θυ 50 ἀπ την! Κύθυη Ἡϊτητη6] σαβμθηΖι ΘΗ, 
οηὐίογηξο ΠΌΠΠΘΥ σΊΌ]]6η, σα]θύχὺ ΒΟΒΙαρ διῇ ΒΟΒ]αρ ουξοϊσίς, 

8) ΤἼ τ βίο κ]θ5 ὅ. 
-. 



θ ἈΒΟΗΥΤΟΒ ΡΕΗΒΕΝ 

ἄθι Ασόμποιῦ Δαθιτπδηΐοβ (ΟἸνρ. Ὁ, 4 -ς .]. 411---410 ν. 6 τ.) 
δα Κοβύθῃ ἀθ5 ΤΠ βίο ΚΙ 65. δυο σὺ ὑσασάθ ἀπ ἀθη ὅὅ1θρ' 
σθυσᾶπη. ἈΊΘΒΟῚ ὕπηδία πα Βουγ]8 416 Ζαβδτηγηθηβθύζιμρ' 465 ΟἼΟΥΒ 
δι5 ῬΒΟΠΙΚΊΒομθα. ΕὙααθη (τνρ]. Ρουβ. 410) τηϑοηῦ πὶ Πδοηβύθη 
αταᾶθ ὙΠ ΒΟ ΘΙ Ή]ΠΟῊ, ἀαἰβ 45 δύοκ ἀθ5 ῬΈγΥΙΟμΟΒ. ἃπ8- 
ΒΟΒΠΙΘΙΒΠΟΗ αἴθ Θθθβομδοηῃδ Ὀ6Ὶ ΔΙΆ Π15. ἀπα ἄρῃ Τ ΠΟΙ Ἰβίο ΚΙ 65, 
ἄθββθῃ ὙΥ̓ΘΥΚ 516 νγαῦ, σι δοθηβίαπα πδίζθ 5). Αβοθγ]Ο5 ἈΡ6Ὶ 
ἔαίβῦ ἄθῃ ἰοῦ σϑιΐου ὑπαὶ ὑϊοΐοσυ. Νιοῃῦ τὰν {Πρὸ οὺ 16 
 δδυύμαῦ δα Ῥογύψα! θα 61, ΒΟΠΑΘΙΎ ΟΥ̓ ὙγΘΙ[5. -- υηϊδδθ ]5 θυ 
ἘΠ ΙΗ στιπρ' ἀ65 ομαὐξθηβ 65 [Ὁ 6105 ---- ΔΘ ἢ πΟΟἢ α16 ΘΟΒ]ϑομὲ 
Ὀ6Ὶ ΡΙαἰδᾷ ἴθ ἀθὴ ΚΥΘΙΒ 5616 [λΔ βίθ! ] απ σι ΖΊΘΠΘη. ἴῃ 
ὈρΙάθι ἰοὐχίθυθη ΕἸ ΘΙ 556 η. ὍΔ ΟΟΥ Ηδαρίμοὶα Ατιβίθι 685, 
ἀπ ἀδῖβ ἀθὺ ΠΟ ὕου ἀἸΘΒΘἢ 1Π 61 50 Π6]165 [1οῃὺ τοκίθ, σο- 
ΒΟΒΠ8 ἢ ΟΠ] ΜΟΥ 8161} (65}8}}0}, Ὑ761} 65. 1ῃτὲ ΒΟΠΘΙηΘη τηοοΒΐθ, 
4ἰβΒ νγᾶγθ ἄἀθυύβοῖὶρθθ ἀστοῃ ΡΠ ΠΙΟΠΟΒ ὉΠΥΘΥΙθη θυ θῖὶδθ [ἢ 
Βομαίξοη σθϑίθ]ν σγοσάθη. ϑοάδηῃ ΔΡ6Ὶ νγ8 ἄθιη Αβοῆγ]οβ 18 
Ῥθυβόμ 0 Π6 Ατὖ Ὧ465 Ατιβίθιθβ ἀπ βθῖηθ ρο βοη6 ΒΠ]οΒύαηρ 
ἴπ ἀθιηβθίθθη δΝαίβθ βυυηραύβιβοη, 815. δΥΓ΄ σὸρ ΤΠ ΘΙ Ἰβέο 168. 1 
Ὀθιάθη ΒΖ αηρ θη 516} αρθβίοίβθη ἔ1η106. Αβοηγ]οβ τνϑι 6] 
Μϑπη ἀθ5 αἰΐθῃ Αὔπθη, οἷ Ὑ ΘΥΘἤΤΟΥ (61 ΘΟ] ΟΠ] ΒΟ 6 η Ὗ ουἔβδϑαπδ, 
ΚΟΠΒΘΥΥΔΕΥ ὑπ ΔΥβύο ΚΥ 50} πῖθ Αγϊδίθιαθβ; ἀδσθρθη (65 
Ιἰοὐζέθσιι Απίαρομδύ, ΤΠ ΘΠ Ἰβύο ΚΙ 65, ὙγΥ ἀοὺ Ὑ θυ τίου 485 7 πρ 6 
Αὐμθπ, ταῖῦ νγϑιΐθηι (ἀββι ἢ ἐβεσθίβθ, ουοίβου ρθιβύρευ ΒΘυγθο 0 ῃ- 
Κοιδ, Ρ6Ὶ 8061 οἱΐθὶ, σϑὶ ἀοίθσιρ, υ]οΚβιοῃβ]ο5 σθρθη (85 Βε6- 
βίθῃοιθ ὑπαὶ ὑγᾶρἢ δ ]815. «6. ΘΙ ΠΒΘΙ ΡῈ ἀδῃθν ῬΠΤΎΠΙΟΠΟΒ. 465 
ΤΠ θη Ἰβύο 65. ἀπ α16. [,οἰδέπησθηῃ ἀ6γ ΕἸοίζθ σευ πϑυυ ομῦ Παύξο, 
ὉΠῚ 80 ΤΠΘὮΤ ἸΠΟΟῃ 8 65. ἄθη Αβοῆγίοβ ἀγξηρθη, σὰν Εσ  ΠΖθηρ' 
δῸ0 ἢ ἀθπὴ Ατϊβίθι ἀθβ πὰ ἀοι Τιᾶπατηδοηῦ (δυθο ιρκοὶῦ πα οχ- 
ἔϑγθη σὰ ἰαβθθη: ἀπ ΟΥ̓ δῦ ἴῃ Ὑ ΘΟ] στη ἀ165865 Ζ16165 βού 
ΘΟ ἴῃ ΟΘΥΒΒθπὶ ἀτθάθ (61 ΕΠ ΗΒο ἐσ κοῦ σϑυΐα]]6η. ΝΙομΐ 
ΖΎΘΙ ἀδΙ5. ΕΥ̓ 88 Ὑϑγαϊθηδὺ ἀθὺ Β]οἑὐἑθ νϑυβομπίθρθ ΟΘΥ σοῖς 
ΚΙθιπογΐθ οὐθὺ ΑΡποιρσυηρ σθῦθῃ 416 Ὑυγδπα]ππρ' ΑἰΠΘη5. ἴπ 
Θἷηθ. ϑθθιπδοηῦ ψϑυυιθίθ 1): ἈΡΘΥ οΥ Ἰασὲ ἀοοῃ ἄθη Εἰγέοϊσθ δα 
Ῥγύζα! δῖα οἷπθ ὙνἸο ὑοῦ 61, ὑσϑίομθ ἄθυβϑὶθθ ἴῃ ὙΥ̓Θμσ μοι 
πιοῃῦ Παίθθ, πᾶ ποθ δύο ἴθουα}} ἄθη Απύθ! ἀοὺ Πιπατηθομὲ 
τηϊδ ῬΘβοπμάθυθιη ΝΘΟΠαάσΟΚ Πούνου 1"). 

0. Ζα ἀἴδθβθηῃ {{πῤϑυβοῃϊθαθ ἀθὺ ΡΟ] βομθη ΕΙομέππρ ἐντὺ 
ΠΟΟῊ ἀ6Υ ἄδὺ δὑ ΠΊ 5 Ομ 6 Αὐἤβδιπσ, τγϑίομθνυ σ] ΘΙ Οἢ}8115 ἴῃ ἀδυ 
ὑϊοἴβύθη ΕἸ θη τα ΘΠ Ἰτοιῦ πηβουβ ΠΙΟ  θυβ γυσΖοῦ. ΑΒΟΉΎ]ΟΒ ᾿ἰδὸ 
ἴῃ ΒΘ ΠΘΠ) ἸΠΠουβίθη ΚΌΥΠΘ ἀασοῃ πἀπᾶ ἀπγο το] ρὶῦβ, οὐ ΠῸ 

9) ΕΊ. Ὑγϑιοκον, Βμ. Μυβ. Υ 5. 2060---908 --- ΚΙ]. Βοηγν. ΤΥ 5. 148---150. 
10) γιὸ Ε΄. Ῥᾶββον τηθϊηΐθ: 5. ὕΘΙΟΚαῦ, ΒΒ. Μ. 5. δι1τῇ. -- ΞΙ. 

ϑομγν. ΠΥ 5. 1δ0΄. Αὐοῦ Αὐϊβίθι 4ἀθ8Β μαξέβ βεὶΐ ἄθιη οἹβηζοπάθη Ἐγξο]ρσΘ 
ἀθ5 ΤΠ Θυ βίο] 65 βθίπθῃ ὙἸἀθυβρυθ ἢ σθσθῃ αἴθ5θ ϑϑιΐθ γορ ἄθββθη Ρο- 
ΠῸ δαΐσοσοθθη. 

11) ὝΘΙΟΚΟΣ 5. 2121. --- 1528 



ΕἸΙΝΕΙΤΌΝΑ Τί 

γῸΠ ὈΠΡΘΠΒΘΙΟΠ Ιου ΕὙΘΙ Πρ κοῦ, ἀ16. ἴῃ 841|16η (ἀθβοΒΊ Κθη (68 
ΤΙ ΡΘη5. (85. ογηδύθ ἀὐρ ἀπα 416 σουθομίθ Ηδπα ἀθν (οὐῃοιέ 
οὐκοπηῦ;: ὑπα 50 ἰδῦ 1ῃτὴ δ ἢ (67 ϑϊθο ἄον Ἠδ]]6η6πη πἰομῦ 416 
ὙγιΚαμρ Ἰῃπγοὺ Ταρίου κοῦ ἀπ (ἰθβοβιοκ]Πο  Κοιῦ, βοπάθσῃ ἀ16 
ΕὈΪσΘ πα ἀ6Υ Βουγθὶβ 465 σουθοῆθη Βοιβίθηθθ. ὅδηχ ἀπὰ 
ΘΟὟΥ ἅτ 465 Αβοῆγ]οβ ΘΙΠΠ6 ΠΘΥΔΒ ΟΘΒΡΙΌΟΘΠΘΗ ὑπᾶ ἔδϑῦ ἀδ5 
ΤΠθῖηδ βθίηρθα Οὐ οκοθ δύ, νγὰβ Ηθγοάοῦ 5) ἄθ ΤΊ ΘΙ Ἰβῦο Κ] 65 1 
θη Μυπα Ἰορὺ: τάδε οὐκ ἡμεῖς κατεργασάμεϑα., ἀλλὰ ϑεοί 
τε καὶ ἥρωες, οἱ ἐφθϑόνησαν ἄνδρα ἕνα τῆς τὲ ᾿4σίης καὶ τῆς 
Εὐρώπης βασιλεῦσαι ἐόντα ἀνόσιόν τὲ καὶ ἀτάσθαλον" ὃς τὰ 
ἱρὰ καὶ τὰ ἴδια ἐν ὁμοίῳ ἐποιέετο, ἐμπιπράς τε καὶ καταβάλλων 
τῶν ϑεῶν τὰ ἀγάλματα ὃς καὶ τὴν ϑάλασσαν ἀπεμαστίγωσε 
πέδας τε κατῆκε. ἴθηπ ΘΌΘηβ50 τισα 416 ΝΙΘαουασθ ἀ61 ῬΘΙΒΘΥ, 
ὑγοῦζ 1ῃγου ΕΠ υ]θσθη μοιῦ 8 Ζ8}1], πιοηῦ οὔννα ἃτι5 σοὺ Β ΙΡ οὐ 
Δ οΙοιὐοῦ: νι θη ἢν πιστὰ τῃτο Τρ ίου Κοιῦ Τουύννῃτοπα ἃπουκαπηΐ 
τππα Τῃγ [Πρ] οι πἀπΐϑι θίπθη ἀορροίίθη (ἀθϑιοβραπκὺ σϑβίθ!Πῦ. 
ΤῊ ΘΟΙΟΡΊΒΟΗ θα γθομίθῦ θουαηῦ 65. δὰ} αἰύθη ΥΥ οἰββασαηρθι, 416 
ΠῚ ἀπουνγαιίοὺ ἐγ μθ τῃὼ ΒΥ ΓᾺ Πρ; σοροθη σοι 51Π6: 65. ὍΔ 8150 
Ιϑπρϑῦ τη σου! ΟΠ θη (ἀοἰβῦθ γουσθὈ]]θὺ ππα τὴ σού] οηθη Παΐθ 
ῬΘΒΟΒ]Οβθθη; Πα θυβϑιβ δῦ 65, δὔμιβο ἢ ΔΠΡΌΒΘΠ6η, οἷπ ὐταΐθ 
Τὰν Ὀοσδηρσθπθ Ν᾽ βου! αππρ. ϑοποι ἀδ5. ΧΟΥχθα 416 νοὸὰ Ναίυσ 
ἀπα (οὐὐηθιῦ σΘΖορθπθη ϑΟἤσϑηκθ ἀρ υβοητιυζθη, 416 Βοβύμπη- 
τη ΒΘΙΠ65 ᾿ϑύδαθθθ αἷβ [δ πατηδοηῦ τ]! 58οηθῦ ἀπα 510} δῇ 
ἀδ5. Μϑοὺ οοναρὺ μού), νγαῦ 6᾽η6 βΒοῆυγθυθ ΘΙ ΊΠΘΘΒΘΠοΙὔ, 418 
πΟΟἢ οοβίθισοσὺ σσασαθ ἀπΤῸ ἢ 616 πηρυυ ὉΠ ]Π1ΟΠ 6, Πουϑαβίου θυ 48 
Αγί, ψ|6 οἱ ἄδ061 σϑυΐαμν, ἀατοῃ {ΠΟΥ υοκαπρ ἀθ5 Ηθ]]θϑρομῦ 
τι. 5. γγ. δ ᾿θβοπάθυβ ΔΌΘΥ ΠΆΡΘη 5106: 616 ῬΟΥΒΘῚ σϑυβιπαϊσ, 
ἡπάθμι 516 ἴῃ Ηθ]185. 5100} δὴ ἄθη Τθηρθὶη τἀπὰ Ηρ 61 
ἄἀογ Οδύθοι ἔγθυθιμαῦ νουου θη 1). νοῦ οδηὐξοσηῦ αἰ5οὸ, ἄθῃ 
Ἠ]]Θπμθη. 1π| ΘΈΠΖΘΗ ΟΥΘΙ 16 η ΕἾΠΥΘΙ. σὰ ΒΟΠΙΘΙ ΟΠ 6 ]η, ΠΑ} 
ἈΒΟΒΎ]ΟΒ. ἸΠΠΘΠ ψ]Θ ΤΉ ΠΥ 61 ΔΡΒΟΠτΘοοπθβ ΒΒ] νΟΥ σὸμ (6 
ΕΌΪσΘΙ ἀθ5 ΕΠ ουτησῦβ ππὰ ἀ6ι Οοὐν]οβιρ κοῦ; βὐαυῦ 516 ἴῃ 5ΙΟΠου- 
μοι ΘΠ υ ΘΟ ΘΠ, τηϑημῦ 61 516 ὙἹΘΙ 6 σὰν Μβίδισιπο, Β6- 
ΒΟΠΠΘΗΠΘΙῦ πα (ἀοὐξοϑίπθτομῦ πα νϑυ]ϑιηὺ ἀδάστο ΒΘΙΠΘῚ 
(ἀβάϊοηΐθ χιρ]θιοἢ οίπθη ΥΥ οτύ, ἀοὺ ἄρον. ἀἀ5 [ηὔθυθαβα ἀθθ Απιρθη- 
ῬΠΟΚΡ ἀπ ἀθη Κὐηβθ!θυιβοποι ἀθππίβ ΠΙπϑβυ θοῦ: δου τηδοῆῦ 

12) ὙΠ] 109. ῬίῖΘ ὕὕθουθι ιβεϊτησαιηρ ἰδὺ οἶσθ 50 στοῖβα (τυρὶ. Υ. 809 5), 
ἀδβ τηϑῃ 516 ϑῦτη ΕΠ Ζα Ά}]11σ Πα] θη Καπη, Ζατηϑ] ἀὰ δ βομπβῦ 68 
πῖομὺ ἃπ ὥρυσθη ἔθ], ἀοΐβ Ἠογοαοῦ ἀπβοὺ ϑὐοκ σοκαπηὺ παΐ (νρ]. Ζζὰ 
128. 158). 

' 18) ΥΩ]. .1081Ὁ 1086 δδ8. τ45 8. 9017. 8261. ὙΥ. Ηοϑιδηπ, ῬΏ1|ο- 
Ἰοσιβ ΧΥῪ 5. 201. 266. 

14) 7Ζ80008, νϑύτη. δον. Υ 5. δε. ὙΥῖ6 Ἰαπρὲ ἀδ8 αθαβομίμϊβ κι 
416 ἀδτηδ) σοι ἀσεβήματα ἀοΥ ῬοΥΒοΣ ἕουυνινκίθ, σοῖσὺ ῬοΟ]γΌ. Υ 10 τῶν 
δὲ τοῖς ϑεοῖς καταπεφημισμένων πάντων ἀπέσχετο (ΑἸοχαπάθοι), καίπερ 
τῶν Περσῶν μάλιστα περὶ τοῦτο τὸ μέρος ἐξαμαρτανόντων ἐν τοῖς κατὰ 
τὴν Ελλάδα τόποις. ΥΡῚ. ἀβρυσθηβ χὰ Υ. 809 

-.- 



δ ἈΒΟΗΥΤῸΒ ΡΕΒΒΕΝ, 

65. Ζὰ οἴπθηὶ οὐμίβοπθη Καμηβύνγουκ, ἀθβθ θη. .,6 11 Ζ61η6 Τ᾽ 6116. ΖῈΣ 
Ἡυνουθυϊπριηρ ΘΟ ημθ5. ΠΘΙΠρΘμ τἀπὶ το] ριῦβθῃ (ΘΕ 8]5 ζΖὰ- 
ΒΤ ΘΗ ΤΟΙ, ἢ ὙγΘ] ἤθη 8116 56] 5 βοῃὔσο ΒΘΖΙ τι Πρ ἢ 
γουβο πάθη ὑπα ἀονὺ {ΠΡουμγαδ, ΟΟΥ 5100}. 50 ἰϑιοῃῦ δὴ ἀϊθ 
Εϑυβο 465. ο᾽ ΠΟΚΠΟΠΘα. ΘΊΘρουβΒ πδηρ, σατὰη ποιΐοση (ΘΕ 116 
δι ΠΟ Υ {ΠὈου]θο θη οιῦ ρογθιηϊοὺ ψιγα 15). Π1θ56 [ἀ66 (θυ 
ῬΟΥΒΟΥ δῦ, 581 65. αἰγτοκῦ π8ὸ ΑΒΟΠΎ]ΟΒ. 561 65. π8ὸῃ Ηρτχοδοῦ, 
ἀαγοθδίθ δ δα ἀοΥ 5. ο. Παγθοβυαβθ, ὑγ ΘΙ 6Π6, [ἢ Θ᾽ πθ 1: ΟΥ̓ ΘΟΠΪ- 
50μθ αὐαθθ 1ἢ δ αβιπατη ΘΘ 461, 510}} 76 σὺ 1η Δτιβθαθη γῸῈ 
ΝΘᾶρΡ6] Ρεβπάθὺ (5. ΑὈΡΠ]Πάαπο). [)85 ἀπΐετθ 614 βίη] ἄθῃ 
Ποιομβέσπμι 465. Ῥθυβθι Κῦπιρβ ἀ8Υ: 6416 ν᾽ ουὑγθίθι. 461 γϑυβο ] Θθηθη 
ῬτουῖηΖθη ὈΠΠρθη θη ΟΠ ζηηθιβίου ἄθη ΤΥραῦ. Ατῇ ἄθιη 
ΟΡούθα ΕὉ]α6 ἰδ Ηθ]]85 τὑπηρθθθη γ0ὴ 46η 5: θσυθυ θη θη 
(οὐΐουη, δα ἀ6Ὶ θπθη ϑιΐθ νοῦ Αὐπθπδ, δῦ ἀθὺ δηάθυη σγοῃ 
Ζθι5 τοῦ ον ΝΊΚΘ, νὸπ ἀροϊ]οη ἀπα Ατύθηη!β, τβ τ πα γΟΥ 
᾿“σία ἀϊθΘ Εχπγβ ᾿Ζζπάζτη 5ίθῃῦ (τρὶ]. 95 δολόμητιν ἀπάταν 
ϑεοῦ κτξ). ἴὰ ἀθν ΜΙ βἰπα ὑπὶ θη ἐπτοπθπάθη Κῦπὶρσ --- 
ἀ16 Βοχθιομππιηρ Ζ΄αρεῖος δῦ ΘΟ ΙΒΒΘΙΤΊΒ 556. 815 (αὐξαπσβηδτηθ 
Ῥρυβουκῦμιρ δα χα θββθη --- 616 5606 η ἀτοίβθῃ (65 ἘΠ ΘΙ ΟΠ 65 
(Πέρσαι) νϑυβδιητηθ]ύ. ΕΠΘΥ σὸπ ᾿ππθὸπ (Ασίαθαποβ) βεθμὺ δαΐ 
ΘΙΠΘΥ ΘΟ] θπθῃ Ρ]αὐΐθ νοῦ ἄθη Κῦπισ αὐγαίθπα. Νβοῖ ΑἸδη 
Ψόσμ. θβοι. ΧἼ ΟΖ βύθι!τθ 510}. πᾶσα 6} ἀθυ]θηῖσθ, ἄθββοα ἀπ- 
Β:οῃῦ νὸμ ἀ6 Μεοίπππο 465 Κὔπιρβ σι, δα οηθ ΘΟ] 46 η6 
ΡΙαὐζο: ὑσθῖπ βθῖπηθ Απβιοηῦ ἀθη ΒΘΙΆΠ 465 Κῦπιρβ ἴαπα, δυμιοὶῦ 
ΘΓ ἀ16 Ρ]αἰίθ, σσασάθ 8ΡρϑῚ ὑγούζαθηη σϑρϑιίβομῦ, τγϑὶ] οὐ 65. σϑ- 
γνγᾶσὺ Ὠεαίίθ, ἄθιη ὔηιρ' σὰ ]ἀουβρτθομθη. 26. Βοίομύατη {1 ησὺ 
Ζαση ἰΠρουτησΐθ, ἃτι8 ὑγΘ] μη οἷπθ ϑ'δαὺ 465 {ΠΠ}6115. δαΐσομς 
(821 6). Ὑνϑηῃ ρον Οοὐὲ νϑυάθυρθη 11], ἄθπι τασδὲ ΘΙ ΖΌΤΟΥ 
θη ν᾽ ουβίαπα (ἀπάτη). 16 ΕῸΪσΘ ἄδγομ ἰδὲ, ἀαίβ ἀ16 τγθῖβ6 
Μαμπησπηρ 465 Αὐΐαραποβ κοὶπὶ θην ἡπάρί. 

{. δοῃ βἰποὺ Ἠδπαϊππρ Καηη ἴῃ ἄθιῃ δ οῖκο οἰ μ ΠἸ6 ἢ 
πσμὺ ἀ16 ἤθάθ βρὶπ: ἄθπῃ οἷπθ Ὑ ϑυβοβιθάθηθιὺ ἀθὺ Τηξθυθββθι, 
τ ]οΠ6 τηϊξοίπδπάθν ἴῃ ΥΥ̓ἀουβέγοιὺ σογαύθη πὑπᾶ 50} ]16 5116} 
γϑυβομηῦ σγοσάθηῃ Κῦπηξθη, ἰδ πὶομῦ γουπαπάθη: 8116 ῬΘΥΒΟΠΘΗ 
ἀἸ656 Τγαρδαάϊθ Πᾶρθη (85. ο]θίομθ Τηΐθυθθβθ πᾶ ἀϊ6 οἱθίομθ 
ΘΥΠπτη Πρ, ἀθύθη Αὐβργοϊϊπαπο ἴπθου ἀ16. δἰ πσθῖπθη ΤῸ1]6 418 
Βουγθρηρ' ἴῃ ἄθπ δὐάοκο Ὀ]Π4οὺ. 16 σὰ αταπάθ Ἰθσθπάθ Ηδπᾶ- 
ἴππρ, 445 νγὰβ αἴθ Ῥϑυύβθι τὴ Η6]185 σϑύμαη ἀπᾶ οὐ δοπ μα θα, 
ΠῚ 76 ηβθὶῦ (65 ϑὐϊοῖκοβ᾽ ἴῃ ἀἴθβθιῃ βο] δὲ τῖτα πὰ ἀδτσθβίθηῦ, 
γΥ]6. 61π6 δι ἐθ5 (ὑθβομθῃθηθη πτὴ ἅ16 ἀπάθγθ οἴποιῃ ΒοίθΠσίθῃ 
ἍΤ] 6 8Π4 ΘΙ 1η5 Βαυγαίβίβθίη σι ἐδ, πα συγα παῖ ΖΘ τη Θῃ- 
ἄθυ Π πα Π Ποῖ, νὸπ ἀοΥ ΑἸ ππαηρ' δυΐβἐοισθημα σὰν ΒΥ ΜΠ ππρ, 
γῸΠῚ Ὑ ΘΙ ΘΠΠ]6η 465 {ΠΠρ] 165 Ζὰ ἄθββθῃ 1 μα ίρθυη ΑΠΌΠ1ΟΚ 16). 

15) ΦΔο005 ἃ. Ο. 5. ὅδ4. 
10) α. Ηθϑγτθδπη, Οραβο. ΠΡ. 98 σϊοθέ, αἴθ νϑυβοβίθαθπθῃ ῬΘΥΒΟΠΘΩ 
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ΕΙΝΙΕΙΤΌΝΟΑ 9 

Ἐπ ἰδῦ 850 δἷῃ ὐαϊθηραηρ ἴπΠ ἤθη ὐοκο: α16. ΒΟ] 6 
ΑΠΒππηρθη, 6] 9 ῃ6 ἋοΥ πον ππὰ ἄδηπ Αὐοββα δαββρυιομῦ, θ6- 
τοιΐθ στοῦ δα 416 ἰὑγϑισσθη ΝΘΟΒΥΙΟΠἴθη, τγϑῖοπθ ἀον Βοῖθ 
Ὀυϊποὺ: ἀ1656 πγουθη ΠΟΟἢ σοβίοϊσοσύ. ἀσσοῦ 416 Μη ΘΠ πηροπ 
Ὧο5 Παγοῖοβ, 8 ἄδηῃ ἀα5 ἴΠπρ]οκΚ σἸρίο! ἴθι ρου ΘΠ θη 
ΕΥΒΟΠΘΙπθη. 465 ΧΘΥΧΒΒ. 

8. [ὰ ἠογ ΟΠ αν κύθυ θΙ ΘΒΠ ππΠρ' δὺ 485 Βοιηθυ Κοηβυγουίθϑίθ 
αἴθ ἰδϑία!ῦ 4θ5 θαυθῖοθ. αγο Ἰῃγτο ΕΠ ριηρ τγασάθη α16 
ΒΟΒΤΆΠΚΘη α6ι ΕΖ] απρ' ουνγοιίοσῦ, ὑσυσάθ δ0} ἀ16 Ομ] δομῦ 
γοπ Ρ]αὐδε, ταϊαα σι Θἤτηθη τη ρ]10}) σοιηδοηῦ, ἄθπι Θύοῖκα ἀθυ 
Δ ]]Πσϑυηθῖπθ 56 Π60η 6 θη] σοοθθοπ πἀπα ᾿π ἄθιη Παΐθ 8115 50 
γουθῃτέθιη ὑπὰ ΘΠ σοὴ Μαπάθ, ἔπ 8116 Δακαμ α16 Απρυτο 
αα Η61185 σὰ πιηΐθυ 586 η, οἷπθ τὺ ᾿ΠΠΘΥΘα ΑΡΒΟΠΪτι5565. [τ 
ἄθη Βίοῖ σοσομπθη. ΖαρΊ]6Ι9 ἢ} ῬοΙθΐθ ἀἸθβου Τοίθ 416 ΕπΠπ- 
ξδυτη! σῖτος ὑπαὶ ὈΠαδίθ ἀατο ἢ 5θῖπθ ἴπποτο ἨοΠοιῦ ππα ΥΥ οἰβη οι 
οἴπθη Κοπίταβῦ χὰ ἋεΥ ἤθιθ ἀπ ΚΙαρθ βθῖηθ5. ἘΠΌΘΒΟΠΉΘΠΘΗ 
ϑομπθα: ἀῶβ ΒΔ ΘΙ ΠΘῚ ὈΘΒΒΘΙΘας Ὗ ΘΥσ ΠΟΘ η Ποὺ σσαστάθ ἀυτῸῃ 
ἴππ 8η 416 ἄππκ]|6 (οσθηνγαῦῦ πᾶ 6 Πουθηρου κυ"). ΕὙΘΙΠΟΝ 
ἰδὺ 416 Ζθιοηπαηρ 465 [λ γ ΒΒ πιομῦ σαπη Κοπβθατπθηῦ ΘΘ ΠΑ] ἔθη, 
ΠΟΘΙ σψἱθὶ πϑιΐου ΔΡΘῚ ἄγοι οπὐουῦ, σθβοΒι 6 Π0 ἰτθὰ ἀπα 
το μὐο σὰ 561η. [Τπκοπβθατιθηῦ δῦ 65, ἀδ]5. [Ὁ ΘΙῸΒ. Ζυγϑ ὙῸΠ 
ἄθη ὙοΥρΘ Π]ΠΘπθη. ΠΙΟμΪΒ5 ὙΥΘΙΒ, ΒΟΠΟΘΥΠ 65. δυβῦ 80} 56116 
Βυασοι ἀπτοῃ Αὐοβθα οὐ σύ, ϑπάθυβοιΐβ ἈΡΘΥ ἀΟ6 ἢ τη]ῦ ΒΘΙΠΘΙῚ 
ὙγΊββθη ἄθου 465 Οδμοτέ πίηϑιβ ἰδῦ (γ6]. χὰ 140) τπὰ πϑιμθαί! ἢ 
Ὧ4α5 Κοπιμηθπάθ ἴπ 8116 ΕΠ ΠΗ ΖΘ] Ποῖ ΐθα γουϑαβυθυ κί ποὺ (190 Ε1.Ψ 
ΘΙηΠ4 ΒΙοΥθοὶ πος Ὑ ουται  θ] πσβυθυβιιομθ ἀθη ραν 15), 50. πὰ 
ἀασοοθη 5016 Π6 ΔιιΒΟ ΒΟ Β]ΟΒΒΘΙ, γ6ππ τγΠπ' ἀ445 ΒΙΠἃ (65 1) 6108, 
ὙΠ 65. ΠΠΒ6Ὶ Θὑ01ς οη νη, νϑυο]θιμθη ταῦ ἄθη σοη Ηοτοαοῦ 
ΠΟΥ] οἴδυέθη Τ μαύβϑομθη 1). Ατὑῇ βοιΐθη 465 [Ὁ ͵ 6105 516 Ὁ ΠΠΒΘΥ 
ΘΟ πὰν ΤΠοῃΐ, δα 5θιύθη 65 ΧΘΥχθα πὰ Θοπαίθη. [)Ά,ΘΙῸΒ 
ἰδὺ ἀατομϑιβ οθβοιη ἀογῦ 8415 ἀοὺ ΤΠ οσθηῦ 16. ΟΥ̓ 561} 50}} ἀπὰ 
16 ΧΟΥΧΘΒ ΟἹ ΘΙ ΟΠ {815 Πϑὑΐθ βϑὶπ 50116, Θ᾽ 461 ἈΌΘΥ 485 ἀθοθηίθ!!} 
ἄγοι στῶν Ὁ). ἢ ἀἴ6586 ζΖθιομπαπρ ἀυτο το. σὰ ΚΟΠΠΘΗ, 

65 ϑύυϊοῖκθβ 415 Το] γου γοίθυ 465 ρϑυβίβομθη γ Ο]Κθ5 δα Ἕαββοπα, 415 ΤΠ] 
Ὧ65 ϑὑζοκοβ δη: Οἰνιςαύθτα Ῥϑυβδσιισι νυ] ἄθυηιβ 1π1010 46. ουθηΐτ 6111 5011]- 
οἴΐατα, τῆοχ ΥΤ6 οοτηροτία οοπδίθυμδίατη, ἀεἸπμ 6 ἃ Ὁ 4115. Δ Χ  ] 1πτὴ τϑύθηθῃι, 
ἀθηΐαπθ δοοορῦο ἀθὶ τϑβροῦβο δάβρθοῖι τϑαθαπίτη ἴῃ οἰπβατη Ἰπούπῃι 
Θυτηθ ηΐθυη. 

11) ὙΥΘΙοκου, ΒΒμοῖν. Μαβ. Υ̓ 5. 21 --- ΚΙ. βοιγ. ΤΥ 5. 1δ. 
18) 16 οὔνα, ἀδβ 416 δηάπριομθ ΤΠπυββοημοῖῦ οἷπθ βηρίθυῦθ 56] 

οὗοΥ ἀαίβ ουϑὺ ΠΠτ ΒΟ δοίη Βουγαίβίβοιη νοΠ]ἸΚοσήσηθπι ΚΙΆῚ πσϑσαθ, τι. ἀροἿ. 
19) Ὑρ]. ὙΥ. Ἠοϊτηδηη ἃ. ἃ. Ο. 5. 268 Ε΄. 
90) ἘΠπ6 ΑἸβπϑῆτηθ τπϑομὺ πὰρ οὗν α16 Μδμππηρ 840--845. Βοθγ ἢ 

65 Βοῃθίπθῃη Κῦπηξθ, ου βϑὶ ἀδθασοη 415 Βαυρᾶν ὈθΖθιοηπθί, Οθὺ πιο ΐβ 
Ἡδπροτοβ Κοπηῦ. ἘΠυΙρΙ 465 πτοπϊσβίθηβ ἰθὺ ἀθυσ]θι θη ΠΙΘΉΤΘη ΠῸΣ σοί ϊρ᾽ 
πἰθατῖρ βέθμοπάθη Ῥϑύβοπθα ἴῃ ἄρῃ Μαπά, π16 ἄθπι δησθύυιθηθη Ηθνἃ- 
ΚΙ65 (Α11Κ.) οἄδϑν ἄθιι Ῥοϊγρμθιὰ (ΚΥΚΙ.). Αὐδὺ αἴθ Μαμπαπρ ᾿ἰδὺ πιο 

-- 
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τησίβ ἄθν ΠΙΘΠῦΟΥ σὺ ὈΠΖΥΤΘΙ ΘΙ Πα οι, σθβοβι ΠΟ ηθη Τπδὺ- 
ΒΒΘΉ θη. ἈΌΒΘΠΘμ. [)Άγθῖοβ ἰδ ο] Ὁ ἀθπ Ζαρ 561 η865 ΞΟΠ Π65. σΌΡΘΩ 
Ηδ6]185: 815. ΟὉ δὺ πιοηῦ βϑὶ δῦ δίιοῃ βϑῖη Μαγαίμοι σϑμαθὺ πϑέξα 
ὉΠ αἷβ ον πιομὺ οοθυδάθ 48. Ὑϑυ]αηρθη, 416 ΟΠ ΠΊΔΟ ἢ 5ΘΙΠΘΒ 
γαΐθυβ Ζζὶὶ τῇ θη, ἄἀθββθα ΡΟ ΒΟ μο5 Τ᾽ δβίδιηθηῦ δυβΖα ΠΥ Ὴ,, 
ἄθῃ ΧΘΥΧΘΒ Ζ 5611 68} {που ἤση θη σϑίγθ ρθη ᾿ϑύξθ, νγὰβ ἀοο ἢ 
ἴῃ Ὁ. 41 Ὁ. ἀαβαυ ΠΟ ΚΠ10ὴ ἀπουκαπηΐ 150. ΠΆγΘΙοΒ τοῦ 65 ΤΌΠΟΥ 
415. Θἴπθ ΕὟΘΥΘΙ, ἀδβ βοῖη ϑοπη οἷπθ Βυΐοκο ἄρον ἄθη Ἠ611685- 
Ῥομὺ βοιϊαρ, πβμγθηα οΓ ἀρ ἢ βοὶρδὺ 80} ἄθη ἐμυδκΊβοπθα 
Βοβροῦτιβ ἀρογ θυ οὶ Βαὐε "). [ον ποὺ υὔμυηδ 65. ΤΌΥΠΘΥ 8 
Βατεῖοβ (8648), ἀλ|5. οὺ' 8116 βϑίπο ΕγΟΙσθ θυ σίϑ]ἐθ ομμθ ἀοο ἢ 
5616 Ῥϑύβοη ἀοΥ (ἰϑϑν 668 ΜΙβουο]ο5 ΘαΒΖαβοίζθη: 815. ΟὉ 
8 ἄθπη ππΠο] ΟΠ ΠΘΠ 6 α. ΕΘ] ἀζιιρο σΘοθη 8 ΞΚυύμθη [)Άγ6 105 5108 
πἱομὲ ΘΡδμ 115 Ῥϑυβόμ 0 ἢ βδίθΠσὲ, το. ΑΡϑῪὺ ἀἴθβθ5 ΒΟ ΤΘΥΘ 
ΜΠ ΒΡ ΘΒ Κ πιτα νῦ]]1ρ Ἰσπουϊοσὺ ὑπαὶ [)Ά76105 815 8]]6χζϑὶῦ ἀπὰ 
ἀὈβοϊαὺ ΟἹ ΠΟ ΠΟ ἀδτσαβίθ δ. ἘΠΘηβονγθμῖρ μϑἐέθ 65. Ζὶὶ ΒΘΙΠΘΥ 
θη ππρ' 815 ΤΟΙ ΠΟΥ τ] 61 ΡΟ ΒΟ ΠΟΗ Κοὶὺ σθβυχημηῦ, θη Π 8 6105 
415 ΘΙ ΠΘΠΤΘῚ Δ Θ᾽ Π6 πὶ Μοτᾶθ δα ζι  ἤγθπ: θ61 ἀν στπου- 
ἀσπρ (65 ΤἈΙΒΟΠΘη ΘΙΠΘΥΙΒ τὰ ὍΠΟΥ αἀἴ6 ΒοίθΠσιπρ (65 
ΒΆγΘΙΟΒ, ἐγούζαθμι ἀδ[5 516 ΠΆΘῈ 56 Π6η Θἰθθπθη ΑΠΘΆΡΘπ (1π 
ἄθν Ππβομυ γοι Βομἰβῦτ) ἀπ πδ0 ἢ ἨΗδτοδοὺ οἴπθ 568: ΒΘ: 
ὙΟΙΤΥΑΘΈΠΟΘ ὙΔΥ, ΟσὍΠΖ Δ θη Ηϊπηέουρττπα σοατεπροί πὰ ἀε ιτ' 
ΑὐὙΑρΡ ΠΟ μ65 αἷβ αἴθ 36616 468 {που πθμτηθη8 ΒΙπροβίθ !ῦ. Μδη 
Καπη ἄδ5 ἀϑσιοηῦ ἀἴθβοὺ Τμδἔβθομθη Ὡ]οῃῦ ὩΡΒΟμγβοπθπ ἀατοῃ 
ἀ16 Αππϑῆτηθ, ἀδ!β Αβοθγ]οβ 4θπ ὑγ γθη σοβοΒΙ Ο ΠΘΠ θα ὅΐδοῃ- 
σου] ποῦ οοκαηπῦ πᾶρῦθ: 50. Ὀϑαθαξιηρβυο! θη πἀπᾶ οἵδη- 
Κυαπάϊρσθη Θοβο ΟΠ ΠΟ Π 6 ΕἸΓΘΙ ΟἽ 556) ΘΟ ΘΗ ΌΘΙ δῦ ΘΠ 6 5010Π6 
Αὐβῆπομῦ ππτηρΠΠοῃ: μοί ἀοο βοῦν ]οβ ἴῃ ἀον ΒΒ] δομῦ Βεὶ 
Μανυδύμοη 56] θοῪ τηϊσοκβτηρεθ. ΠΟΙ ην τηπίβ ἀηβοὺ ΠΙΘΗΓΟΥ 
Δ ὈΒΙΘΒΥΠ ΠΟ. πἀπαᾶ τηὖῦ ἄθιη Βαυγίβίβθιπ, ποῦ οἷη Ηβίουι ΚΟΥ σὰ 
561}, βοπάθηυ 6 [ΙΟμΐου, ἄθὴ [ΆΥΘΙΟΒ. Ζὰ δἰηθηη [ἄθα]θ σϑ- 
βἐδιαροὶ ΒΆΡΘπ, ἀδηῦ 5οἢ᾽ στοὰ ἄθιι Π6]16π Ηϊπξουρυυπα, ΠΕ 
ἀὔδέδυθ ΒΔ ἄθὲ Οδσθηνγατῦ Ὁτὴ 50 5ΟΒΆΥ ΟῚ ΔΌΠΘΡ6. 

ἴῃ οἹβίσμου ὙΥ οἶδο βέθῃς αϊ6 ΟὙΘΊβ6 Καὶ δ] ρΊ ἡτητζέου ἃ ἔο 5585), 
ἅϊ6 Τοομίεν ἀ65 Κυγτοβ, ΘΘμιδη ἤπ (68 Καιρυβοβ ὑπαὶ Δ ΓΘΙΟ5, 
415. 6 Ἰάθα]65 Βα ἀθν Ὑϑυρθηρσθη οι ῦ ὙΟΥ ὉΠΒΘΙΘΗ ΑΘΡΌΠ. 
ον θιομ ἴον υπηριθθὲ 516 τη ἐἰγβύΠο μου Ῥυθοῖμῦ πἀπᾷ ΚΟπΙρΊΟΠΟΥ 

οἶπθ Ἰϑιομ ξουθσθ Ἐτηρ θ] απσ' 5 ΠΗ] ΟΠμΘ θη 5865, ΒοΟΒ θυ 1, ἴῃ πἡγ6Ὲ- 
τη Πρ Ὺ ΘΑ ΠἸτησηππσ σΟΒΡΥΟΘμ θα, Ττυοβὺ τὴ [Πρ] 0 Κ Ὀϊοέθη πα Δ  ΟΥΘΥΉ, 
ἀΌτΟΙ τηυξσθ Βοβιρυιϑίϊοη θη ΞΟΒτηοΥ σὰ ΠΟΥ] πα 6ῃ. 

21) Ηεδγοαού ΤΥ 88. 
22) υῖρθηβ Κοτιητηῦ ἀθυ Νάτηθ Αἴοββα ἴῃ ἄθιι 5 0 ΚΘ 56] δῦ ΠΊθυηδ}5 

τοῦ; 1 ἄϊοβθμι Ἠθὶ [δὲ βἴθ πὰς 16 σΎθῖβθ Μυϊίου ἀ(θ5 Χρϑύχθβ. πᾶ ἀδίη 
ᾷ68᾽ Παγοῖοβ. Υ9]. Ε. ἨΠ]|δν, Ηβθυτηθβ ΥΠ| 5. 4451. ὕνθεν. Αἴοββα πϑοῃ 
βομ. Ῥϑίβουπ πᾶ πδορ Ἠδγοάοὶ μαπαᾶοὶξ ΚρΙροσ ἴῃ ἄθῃ ΒΙβ τίου ἔν ἀδ5 
ῬΑΥΘΥ. Ογταμδβία!ν. ΧΥ 5. 6--29. 
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Ὑγάταο, απα Ὀ61 ᾿ἤσϑτὰ ΔΠΌΠΙΟΙς ουρυ θη 65. θη ΟΠ ΟΣ 16 Ὀ6] ἀθιη 
ΝἝΒΘη οἰποὺ (οὐθμοιῦ (1501). ΑἸΘΥ ν οὐϑῃτοι. πο 5 γῸ 
ἄοιη ᾿ππῆπββθ, ἀθα Αἴοθδα δα ])άγθῖοβ ἰρέο (Ηογοά. ΝΠ 2. 4), 
πιο ΐβ ἄδνομ, ἀαΐθ 516 1ῃΠτῸπ ΕΠπηΠπΙ5. στη ΝΟ 611 Οτθομθη- 
Ἰᾳπα5 σο]ύθηα σὰ τηϑόμοπ ϑαθηΐθ (γο]. χὰ 150). αι νγὔγαθ 
Αἴοββα [γ 416 Αὐπθηοὺ οἷπθ νυ] ἀθυνγ στρ ΒΟ ΘΙ Πηρ' σθυγοΥ- 
ἤθη βθῖπ. 816 ὑτὺ}}Ὁ τπ8 815 6θά]6 Βναα θηύρθρθῃ τιπα βίσθῦ 815 
ΕΎδα ποὺ ἄθθι ἀ16 ΘΟ ΤΆ ΚΘΗ. ΠΙπδιΒ, 416 1ῃ θη Απρθη (61 
Οτθομθη ἀθὺ ΘΙ ΠΟ μθη Ναύπι σοβϑῦχυ βπα. [{πτ Οθϑι ἢ ὑΒΚΥ 615 
ἰδὺ Κθὶ τγϑιύου, ἢν ΒΙΙΟΚ μᾶπρσὺ ἃτη ΕΠ ΖΘΙπθη, ῬΘΥΒ ΠΟ ΠΘΗ, 
ἀδ5. ΟΠ ΟΚ58] [ἢγῸ5. ΘΟΠΠΘ5. ἰδῦ ΕΙ 516 ἀδὰθ Ὑντοῃθισθίθ. Βοὶ 
ὉΠΘγη {Ππρ]ῦοκΚ ἀθ5. Πθιοπθθ. Ραπρὺ 516 ΠῸΥ ἔτ α16 Ηθυυβομ 
Ὧ65. Βοιηθθ: 65. τηϑοηῦ ἴῃ ἀδιη ἃπῸ0 ογοίβο ϑοσρθ, αδ(8 
ΧΟΥΧΘΒ ἴΠ ΖΘΙΤΊΒΒΘΠΘΙ ἀθυγαπαθ, Θηὐθ σὺ ὙΟΥ βθίηθη {Γπὐθυ 6} 
ΘΥΒΟΠ ΘΙ Π6η. 50}}] (8401). 80 5ύβ!ῦ ἀθὺ Π)1ομύου. αἴθ ΠΗ ]Όγ ΘΙ 56 
ἀον Αἴοβθα 815 δἷπθθ ὕγϑιθθβ ὑπ 815 θἰπθὺ θθβογρίθη Μαΐου 
γοὺη θη (ἀοϑιοὐβρυμκίθ ἀοΥ ΔΒ  βομθη. Π)οϑροῦθη. ἀ87, ὙῸΠ 
γγΘΙΟΠΘῚη ὅτι 485. ΟΙΪΚ πὰ’ ἀπ 465 ἨΘΙΎΒΟΠΟΥΒ τ }Π]|6η Βράθαυ- 
ῥαπο μαὺ. [τὰ {Ππἰθυβοι!θαθ σοὰ [ἢν ἀοπκὺ ἀθ ΟἼΟΥ [ΠΏΤΠ6Ὶ 
δι ἀἄὰ5 αδησθ ὑπαὶ ἄθη ἰδεῦ; ὅ115 ΟὝΘΙ5θη. Ὀθδίθ θη, δῦ 6 
ἀΡΘΥαΙΘ5. δἷη ΠΟ ΡΥ απμοΥ ἀ61 αἰΐθη ζοιῦ, ἀθὺ ζθιὺ νγὸ 516 1πηρ' 
ὙαΙη πηΐο δγθῖοθ. ΔἰβΒ γουίγοίου (65. σθβδιηΐθη ῥρ61- 
ΒΙΒΟΠΘη. Δ ΟΪΚΟΒ τγϑυθη 510 Τογύνϑησοθα (140. 111. 25. 
200 οἰθ.) τοῦ Πέρσαι διροτθαθῦ, σοσϑα! 5100} 80} ἀ6γ ΤΊ6] 
ἀθ5. σϑῆζθη Θὐϊζοιζοθ ὈθΖιθ δ. [})6᾽ Βοῦθ ἰδῦ πιοῃΐβ 415. (6Ὺ 
Τυᾶροι ἀον ἰγχβ ] αηρ. 

Ἐππθ Ατὖ νοι ΟΠ γα κύθυι β.}ς δῦ 10} ἀδιπ οαὐμα! θη, (85 
ον [λαυβύθι ] ὰπρ' τπϑη πη] ϑ 6. 6 ἰθι μου Απῆτπρο νοὰὶ οὐἹοητζα- 
ἸΙΒΟμθπι ΚΚοΙΪουὺ σοσθθθη ἰδοὺ (α. Πδυηδηπ, Οραβο. ΠῚ ῥ. 1011.).Ψ 
Παπη σομῦτυ 416 ἀγθπηδῖρο Ηϑαΐππρ νὸὰμ ΝΆΠΊΘΠι, νγ6[0}16 
Οἴθαθα Ρθυβίβοῆθη απο ουβύσθρθη. ὑπαὶ 1666 η18}}15. ΓΠσ ἃ 5 
Π6]]Θηΐβομθ ΟἿΣ οὗσαβ ΒΥθιηἀδυέσοθ Παύθῃ “), α΄6 Βο- 
σοι μππησ ἋΟΥ ΟὙἸἹΘΟΠΘη τηῖῇῦ ᾿Ιάονες. αἷἴ6 ἰσβππθπρ (68 
ΜΜαριανδυνὸς ϑρηνητήρ (991) τπὰ 465 Μύσιον (1054), ἀθετ- 
μαπρὺ 416 Νβομθ]άππρ οἰπθθ ἰάλεμος. ΥΥ σίου ἀπα ΠΥ ΘΝ 
ψῖ6 βαλήν. Ζ]αριαῖος. δ ]]6π 46 [ἡ θυ] οἸυοπθ. τὶ ὀά ππὰ 
ἰωά α. αο]. 

28) ῬΗ. Κοίρϑι (416 Ῥθύβου 405. ἄβοῃ. 815. Ω16116 ἔϊν ρϑυβίβομθ ΑἸύθυ- 
δαχηβκαπᾶθ Ὀο γϑομύθὺ, πϑοϑὺ ΕΚ υππρ ἄθυ ἀδυῖη γουκοτησπθπᾶθιη Εἴρσθη- 
πϑῖηθη. Εδηρθι 1878. 8. Ναομύίγαρ ἴῃ ΕἸ ΘΟ Κοίβθηβ Φ8 70. 1819. 5. 98 
ὍΪΐ5 90) βομποιἀϑθὺ νοῦ ἄθῃη δῦ Νδιιθη 18 815 Ὡ]ομῦ θυ Ἰ80} 85, ἀμ ΖΥΓῸΣ 
8 4158 ψΘάΘΥ ΘυϑΠἾΒ0 ἢ) ΠΟΘΙ ο ΘΟ μΙβοη. (Μέμφις, Συέννεσις, Ῥάμμις), ὁ 415 
Οἴὔθη θαυ συίθομβο (Λίλαιος, ΔΛυϑίμνας, Μάταλλος, Πελάγων, Τόλμος, 
Ξάνϑις), 4 8415. νϑυυααθ ὁ οὐ θομίβοι (ἀμφιστρεύς, ᾿ἀρκτεύς, ΖΣιευάλκης, 
Τενάγων), 580 ἀαίβ 459 Νδιηθῃ 415 δομῦ θυϑβομ θα {ΠἸβΡ πα πρῈ τ υ]ρ' Ὀ]ΘΙ θα 
(41, θη Φερεσσεύης 812 ψΘΡΤΊΔΠ10). 
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9. Το Βοβομυξβηκύμοιν ἀθὺ ΟΠ γα Κύθυιϑοκ δθθὺ τα Υ̓ ΘΟΠ561- 
τσ καπρ τὺ ἀοΥ στοίβθῃ ΕἸΜΙ ΔΟΒ 6 ἀον ἢ Ο]] οπν θυ ὑθι! απρ. 
Π)ὰ5 δέΐοικ πίτητηῦ τππχυγθι 6] Πα Ὁ τὰν συγοὶ ΘΟΒΘΌΒΡΊΘΙΟΥ τὲ Αἢ- 
ΞΡΥΘΘΗ, νὸὺὰ ἄθπθη ἀ6Υ οἷπθ 416 ΠΟ]]6η 465 Βοίθῃ ὑπαὶ (68 
Τατθῖοβ, ἀθὺ ἀπάθτθ 16 ἀθὺ Αἰοββα ππὰ 465 ΧΘΥΧΘΒ Ζὰ ΠΟΥ ἤτη θη 
μιαἰΐθ. Ατ8 αἴθβοὺ Πορρϑ βοσκοῦ ἀον Αὐΐσαθθ ἀ65. ζυγθιΐθῃ. 
ΟΠ βρίθοσα (δευτεραγωνιστής) οΥκΙανς 65. 5108, ἀδίβ. Αὔοββα 
ππἃ ΧΟΥΧΘΒ ΠΙΘ ΖΙΒΔΙΠ ΘΗ 51Π644, τὰ ἀΟΟἢ 8 510ῃ 50 παῦτ!οἢ 
ὙᾶγΘ ἀπα τγὰβ ΒπιΤῚΡΙ 465. ΒΙΘΒΠΘΥ]ΠΟἢ Ζὰ οἰποὺ οθκύνο! θη ὥὅοθπθ 
θοηἐχὲ πϑἰξο: ἄρον Αἴοβθα πιστα, ἀαγτοῃ ἄθη Ὑουναπα, ἀδίβ 516 
ἸΠσθῖη Ομ π6. οηὐρθοθηζιρθῃθη ΠᾶΡ6, Ὀθβοιυσί, πα ΠΘΟΠ ΘΓ 
ΧοΥχοβ ὙΙΓΚΠΘΗ δαῇ α16 Βάππο σοἰγθέθῃ ᾿ϑῦ, γιγαὰ σὸπ 1ΠΤ τηῖῦ 
ΚΘΙΠΘΥ 106. Τ]ΘὮΥ ΘΘΒΡΙΌΘΠΘα. ΕΒ ὈΪοΙ δῦ ἀθπὶ ζζαβο θαυ ἰἰθου- 
ἰΆβ5θη, 510} ζὰ  ἄἀθῆκθη, αδίβ 516 ππίθυνγθοβ οἱτηϊαθῦ χασοῖ- 
σΘΌΠΘΡΘη. 561 (τΩ}. 29), ὑγθῆῃ τη8 ΠΙΟΗῦ Δ ΠΘΗΠΊ6η 50]], (88 
516 815 βύπτητηβ 9116 (κωφὸν πρόσωπον) ἴτὴ (ἀαΐοϊσοθ ἀθβ Χϑυχθβ 
ααἱοούσοίθῃ 56]. 

Νιομῦ γ16] ὑγΘΠΙΡΟΥ δἰ 8 0ἢ 5᾽πα 80 ἢ 416 ἀρτισοη Β ἢ ἢ π 6} - 
νου  0Ππ|1558 ἴπ ἄριῃ ϑέΐοκο. ὙΥ16 ἄθηι γϑιηδ 465 ΡΠ ΤΎ ΟΠ ῸΒ 
σορϑη ον α16 σ]ομεσθίθ Νοαθυτπρ αἀδγη Ὀοδίθῃὐ, ἀδίβ 88 
Αὐυϊιχοίθη ἀοθ5 Πδυθῖοβ αἀθπὶ δὐϊοκθ οἰπθη πριθη [Πῃ81}0 ππᾶ 
ΘΙπθη 51 ΠΟ Π6ὲ θη] ὺ σνϑυ]θιηῦ, 50. δῦ ἀθγ Βομδαρ!αῦσ ΑΘΓ 
Ἠδηα]πηρ ἃπ (85. ΟὙΔΡ 465 [)γθῖοβ νϑυ]οσὺ, τνῖθ 416 Ηγροῦμ 6515 
τἹομεϊρ δηριοὈὐ "). 1085 αὐτὰρ νουϊοσὺ Ἃογ ΠΙΟΠου πϑοἢ ὅβπιδα 
( 161), ὙΒΠΤΘΙ 65. 510 πὶ ὙΥΙΓΚΠΟΙΚοιῦ ἴῃ ἄον ΝΕΠ6 στοῦ Ρρι- 
ΒΘρο 8 Ῥοίαπα (Πιοά. 11, 11): ο΄ ἀθηκῦ 510} ἀβββθὶθθ. 8ῃ (6. 
Ἠθοσβύγαίβθ, ὑγθβῆα}} (6 Γ᾽ ̓ζανοκκομτοπᾶθ Χοῦχθβ ἄοτέ νουθοι- 
Κοπιπέ. Τὶ ΟΎΘΙΒθη Εἰ δἰβηΙ θα. ὙΘΙΒΒΙΠΤΠΘ6] 5100η αοΥ, ἘΠῚ 
ππρσοδίοτν γὸὰ ἃἀοΥ Απΐθσππρ Ἃ6Υ Ηϑδυρίβίδαῦ 465 αΐθϑ χὰ 
Ῥῆδρσθη, ψ|6 π80ῃ Ηἤοτη. Καὶ 415 Ηοκίου α16 Βαύβῃθυσθη τη ατϑῦ- 
τη8186 465 [Πο5 νόσφιν ἀπὸ φλοίσβου νρογβαιηγηθὶύ. Νϑοῦ αθῃ 
᾿Απάρδαϊαπσθη (65 ϑύΐοκοβ νιν (6 δομοίίθη ἀθ5 Πάτθῖοβ δαξ 
ἋοΥ ϑριύζο 465 ατὐδρηΐρο]α (ἔλϑ᾽ ἐπ᾿ ἄκρον κόρυμβον ὄχϑου 
Ο09) τὰ φϑηζου (ἀθϑῦα!ὑ 5: οηῦθασ. Αὐοββα θυβοπϑίηῦ 485 οἷπθ 
Μαὶ] δαΐ δἴπθπὶ ΓΉΓΟΠ565561 σοίσαρθη (γ9]. 001), 485 ἀπάθγβ Μα] 
σι Βα 5. --- Χρυχοβ 8 σὺ δα θπθηι Ζδ]ύσσασθα (1000 6), ττϑ!ομθα 
61 Αἰβρα!α νϑυϊα δῦ, ἀπ θη ἢ ύβμθυσθη δπἰροσθηζαίγοίθη. (16- 
ἴοϊσθ παὺ οἱ 56} σπϑηὶσ (γυμνός εἶμι προπομπῶν 1090). 
Υ. 1080 (πέπλον δ᾽ ἐπέρρηξ᾽ ἐπὶ συμφορᾷ κχκαχοῦ. νρ]. 468, 
501) ἀνῇ ποῦ σὰ ἀοΥ Μεοίπτπηρ τνϑυ]θιΐθη, ἀδίβ Χϑυχθθ 1ῃ 
ΖΘΥΤΊΒΒΘΠΘΙη (ἀθτγαπθ απ!οσοίγθίθη 561. ΠῈΣ ΠΟΥ τϑῖβ 18, ἀδίβ 
Αἴοββδι ἤχθη ϑομπθ πθιθ ΚΙθΙάθυ σθρσαοηῦ ππα ΧοΥχθβ 5108 

24) Μιὺ ὉὉπγθομὺ μαὺ τᾶ ἤθη Ρ]αὐζ νοῦ ἄθιη Κῦπιρ]ομθη Ῥα]αβῦὺ 
ΟὟΘΙ ΟΥ δἴπθῃ Βαίμασβα ἴῃ ον ΝἅΠΘ ἀ65 Ῥαϊαβίθα 815 βοβδαυρ! αὖ 8π- 
ΘΘΠΟΙΏΤΗΘΗ. 
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τ] Ό !]Θ γ 6116. ππηρϑ κοῦ μαὺ (859 8494). Μιὺ ἀδν ΥΥ ἅταβ 
ἀπά Ριϑομῦ ἀ6Υ Αβομγ]θίβομθη Βάμπο το] ]ΐθ 5100} ἀὰὼ5 Απὲ 
ἐγθίθῃ θἰπθ8 Ηθθπ ἴῃ πουίθίχίθηι (ἀθυσαημάθ πὶομύ γουίγαρθη. 
Ααἰβογάθιη ἰγᾶσὺ οὺ θίπθη δόμου (1030), Κοίπι [Ὁ ηΖθ. 

10. [2)΄1΄08586 ΒΙρθη τη ΟΠ Κοιύθη (65. ϑύϊζοκοθ ΘΙ ΠΠΘΙ ἸΠ5 
ἄᾶταῃ, ἀφΙ5. 1 1η ἀ6η Πέρσαι ν᾽ 6]]6 1 οηῦ (ἀ5 ἃ] οϑύθ Ἃοὺ ου- 
Βα] έθηθη ΠΥδΙηθ 65 ΑΒΟΠΎ]ΟΒ ὙΟΥ πΠ5 ΠΔΡΘη. [26 ΠΠ ΠΒΟῊ ΑΘΓ 
Ηγροίμοβιβ βιθοίθ Αβοῆγ!οβ ἀδτηϊῦ ππΐθ ἄθὴ Ατοπου ΝθπΟη, 
ΘΙ ΠΟΥ π8ὸ )1οα. ΧΙ δ2. ΟἸγΡ. 10, 4 --Ξ 1. 415-- 412 ν᾽ ΘΟ γ. 
561η Ατηῦ οἰ ]δΙἀθίθ, 8150. ὙἹοὺ «8 Π16 π80} ἀ6Υ (τγϑῃγβο θῖη- 
ΟΠ 65) ΑΘ Πσαπρ' ἀοι Φοίνισσαν 465 ΡΤ οποΒ. Κοῖπ ὉΠ θΥ 65 
ΟΕΥ δα τπ85 ΘΟ ΚΟΙΠΙΊΘη6η. ϑὐϊίοῖο 465. ΑΒΟΉΎ]Ὸ5 ἰϑῦ ΒΙΟΠΘΥ ΥΟΥ 
7Βπθῖη Ζεϊθραπκίθ ἀπο Πγῦ, ἀ16 τηθβύθη. Θυμ 8 Ὁ]10}) βρϑξον 35). 
γ οι οἰποὺ {Πππϑυθοιξαπρ 65 ϑὐζοκοθ παπαθὶῦ οἷπθ ϑ 8116. ἃπὶ 
ΘΟΒΙαβθ56. (05 βίος “ἰσχύλου" 5), το 65. γσὸπμ Ὁηβοσθηὶ ΠΙΟΠἕου 
μοιίβὺ: φασὶν ὑπὸ ᾿Ιέρωνος ἀξιωϑέντα ἀναδιδάξαι τοὺς Πέρσας 
ἐν Σικελίᾳ καὶ λίαν εὐδοχιμεῖν. 16 Οπ6116 πρηπὸ ὅΞ6Π0]. 
ΑὙἸβίορῃ. ται. 1028 ἔ, νγὸ 815. Απ]δίβ5 ἀθυ ΝΊΘΒ Θ᾽ ἢβυἸπητηππρ; 
ΕΥ̓ ἀουύθσθη Απραθθ (65 Ἰζοιηῖβομθη ΠΙΘμ θυβ ταῦ ἄθη φερύό- 
μδνον Αἰσχύλου Πέρσαι ῬὈθηηογκὺ πιστὰ: Ἡρόδικος δέ φησι 
διττὰς γεγονέναι τὰς καϑέσεις (τουτέστι διδασκαλίας τῶν 
Περσῶν ἄρ δἴπ ὅπάθτθ Βδβϑαπρ Ρ61) χαὶ τὴν τραγῳδίαν 
ταύτην περιέχειν τὴν ἐν Πλαταιαῖς μάχην. δοκοῦσι δὲ οὗτοι 
οἱ Πέρσαν (ἃ. 1. ΔαρΘηΒΟΠΘΙΉ ΠΟ οἵ φερόμενοι Πέρσαι. ἴπ 
ὙγΘΙΟΠΘ 85 γὸπ Ατιβίορμδπθα Εγσβμπΐθ γϑυτηιϑὺ σγατ6) ὑπὸ 
τοῦ Αἰσχύλου δεδιδάχϑαιν ἐν Συρακούσαις. σπουδάσαντος 
Ἱέρωνος. ὥς φησιν ᾿Ερατοσϑένης ἐν γ΄ περὶ κωμῳδιῶν. 
ἨΗϊογδὰβ δυσί 5105 ἀθαῦ 0} σοπαρ, ἀδίβ 16π6 Νούϊχ πιομύ 
ΘΙΠΘΥ Ζιγου ἤββίσθα {Π 61] 16 θυτιηρ', ΒΟΠαΘΙ. ΠῸῚ ΘΙ ΠΘῚ ΘΟΠΠαΙ85- 
Το] οθυιηρ ἃ15 ἀοΥ Θ06}16 4ὃ5 Ατὐ᾽βίορῃδπθβ θηὐβύδτησηβ. [1656 
Ἰαπύϑυ: : 

2 2} “Ὁ ς ΦῈ Ὁ 2 ᾿ ἮΝ , - 

ἐχάρην γοῦν ἡνίκ ἤκουσα περι Ζ͵αρξίου τεϑνεῶτοςρ. 
ὃ χορὸς δ᾽ εὐθὺς τὼ χεῖρ᾽ ὡδὶ συγχρούσας εἶπεν ἰαυοῖ. 

ΝΙρΡΘμα5Β. τισα ἴῃ ἄθη γου]θσθπάθη ϑύΐοκο περὶ ΖἜαρείου 
τεϑνεῶτος ἴῃ ἀ6Υ Ὑύθιβθ σϑῆδη δ, ἀδβ ἀθν ποῦ αἀ16 Ηδΐπαθ 
ΖυιΒθ ΠΠΠ]ΘΉΒΟΠ ΡῈ Πα οὔνγαβ 6 ἰαυοῖ δαβτιθίθ. 1656 [ηἴθυ- 
70 Κύίϊοπ ἥπάθὺῦ 510} ἄθρουμαθρὺ ἴῃ ἄθη Ῥουβθυπ πού, αταπα 
σόπαρ ἔν ΟΡ ΘΠ ΟΗ]Π1Οἢ {{π061}16π 66, οἴπηθ χυγθιῦθ ΠυΘΖθηβ10. (68 
οὐ οΙκβ ἀησαπθἤτηθη. Μδπ Κῦππθ ἀἄδιὰῃ ἄθμηκοι, ἀαίβ, Ὡ8ΟΠ- 
ἄθιὰ 81ηῚ ΞΟΠ] 586. 61 ουβύθῃ Θύσορμα ἀπ Αποϊβδύσορμθ ἀθ5. Β6- 

28) [π᾿ ἀἴθβθὶθθ αἱψου τ! ομθ Καμπδίθιιο ἀθ5 Αβομυ]οβ ἔΆ]Π] 6 Δ ἢ 
416 ἹΙκέτιδες. 

260) Ρ. 469 τη. Κυϊῦ. Αὐβραθο (Βου]η 1886). 
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Βοῃ νυ Ὀυτιηρβ]Π]θο5 (09 1 ἃ. 040) δἰπθ [πὐθυ]θκύοθ. χὰ [88 ]6 
Βομοὶηῦ, ἀουὺ οἷη ἄθη ἰἑαυοῖ ἈΠΜ]ΠΙΟΠΟΥ Αὐιβυτ γι ]οῦθη. ρθ- 
ΘΆΠρΡΘΠ 561"). ΑΡΘΥ ἀἴθβοὺ γ᾽ υγητύππρ Ὀθαδυ 65. πιο. Τ6Υ 
Κομηβοῃο ΠΙΘ Του τηδοηῦ 5100 Ππϑῦϊρ ἀθο 416 ἴῃ θη ῬΘΥΒΘΙῚ 
γΟΥΚΟΙμΘπθη. πΠρΘυ ὉΠ ΠΉ]Π1ΟΠ 6 [ηὐθυ]  Κύομθη πὶ ὀᾶ, ἅδροτ- 
παπρὺ ἀθου ἃ 5. οὐἹ θη θα ! 5ὸη6. Κο]ουῦ ἀοὺ Π)αγβθθ ]ηρ, ὑπαὶ 50 
ὙΘΠΪρ 1 ΘΠ Τγαρῦα!θ ἀοΥ ΟἾοΥ 416 Ηξδπαθ ζιιβδῃ!ῃηθη- 

ΟΒΟΒΙαρΘα Κομμΐθ, 50. ὑγθηὶρ ΠᾺΌΘη. ὙΠ ατὐπμα χὰ οἸθιθθη, ἦ6(8 
ὙΙΓΚΠΟΝ ἀον Παΐ ἰαυοῖ νουρθ ΚΟ 6η 8561. νῆα Ἀ06 1 ἄθῃ 
δυβίθῃη δ ϑὺβ Ὀθίυ τ, 80. σοιρὺ ἀοὺ τηθίυβομθ ΒΘΗΪΘυ, ἀοὺ ἴῃ σο- 
Τρ ούοαι ΗΠ ἀβο γι θη. ἀπχῸ ἢ 416 νγουῦ]οβο ΚΚουσοκίαν ἀπηγγέλθη 
Ῥοβϑιθρὺ νσασάθ, οϑηΖ Θηὐβοῃθάθη, ἀδίβ. τὖῦ ἤχουσα περὶ (δ᾽ 
1 Ἰκοπ μαθ γουβ θο]ὅπῆρ ἀπβο "10 τσασάθ. Μαρ' ἀοΥ ἀτερτϊπρ- 
᾿ἸομΠ6 Τοχὺ ἡνίκ᾽ ἀνῆκε δέμας γῆ Δαρείου οὔδν ἡνίκ᾽ ἀνῆκεν 
ἰὰν στόμα “Ζ]αρείου οὔθν ἡνίκ ἤκουσα κόπον περὶ Ζ]αρείου 
(ν6}]. 089) οὐθι ἃ Πά6185 35) οο]απίοὺ Παθθη, 65. πιαίβίθ γοῃ ἄθιη 
 πηρουβίθισθη 465. ϑομαύζθηβ 465. Πάγθῖοβ αἴ6 Ηδάθ βθῖπι; βοῃϑῦ 
γγᾶΤΘ α16. Δα Βογου τ ]Π10Π6 {Πουυαβομτιηρ 465. ΟΠμοΥβ πιομὲ Ρ6- 
οντπαοί. Εἴπο Βοβυβειριπρ ἀον ΝΘΟΒΥΙΟ νοι ἀ6ν Ὁτηδυθοιθαμρ, 
(65. ὐζοκθθ ἔθ πα τηδ 1π Ζυγχθὶ ΟἸζαίθη ἃι5 θη Ῥρυύβϑιτ, 18 
Τη81) (Ὁ71Π γϑυρΘΌ Π0} βαοιίθ. θᾶ5. 616 τῶν ἀα8 ᾿ριΠπϑίοῃ 
ΘΙΠΙΡΘΙ [Π56]η νηριτοτρόφους. 45 ΑΒ0ῃ. πὸ Αἴμθη. ΠῚ ρ. 868 
ἴπ θη Ῥθυβθῖι σοοτδποῃὺ πα. ΟΠ ΨΟΥΠΠΘΥΘΙῚ ΚΘΗ Τη8 1 ΨΘ67- 
πγπαίθη, ἀδ[5. ἀἴθβθθ Πρ πϑύομ θ61 (61 Αὐχϑ ]τιηρ' ἀοΥ Τπ561π ἴῃ 
ἄθπι ατιοη ἰδδίπηοι 82-- -Θ07 γογκϑιη: 65. δῦ 1θὑχὺ δ ἢ 
Βθίπθῃ Ρ]αὺς ἴπ Υ. 889 ψιθάθυ σθίαπαθῃ (νρ]. Απῃ. Ζ. ἃ. 5}.). 
ϑοάθημ ἔησῦ θΠο]. Ἡθυτηορθη. ἴῃ ΒΘ Κοὺβ Απροά. ρου. ρ. 1018 
(ΞΞ Βμοὺ. συ. ν. γε} Ἷ' ρ. 486) ἀδ5 γΥοτὶ ὑπόξυλος δἀαΐ, τοῖῦ 
ἄἀθηὶ Ζαβαίσο: ἐπὶ τῶν λαμπρῶν μὲν ἔξωϑεν καὶ ἐπιεικῶν. πο- 
νηρῶν δὲ τὰ ἔνδον. Αἰσχύλος ἐν Πέρσαις. 1)85 γοτέ ἢπαᾶοὺ 
510} ἴῃ ἄθη Τοχίθ ἀον Πέρσαι ποὺ ἀπ ϑὐϊτησηῦ δθοῃ 50 
ΘΠ] Ζττη Ππαγακίου πἀπαὰ ΤΌΠπΘ οἰπον ΤτΥαρδα!δ -- - νο]θπ 5. 68 
ΑΒΟΠΥ]ΟΒ ---, ἀΔ[5. τη8}) 616 Ὑ υ θομβϑίπιηρ τηϊῦ ἄθη Πέρσαι 465 
Ῥμογθκυαίθβ (οάθυ ἀθ5. ΟΠ] Ομ] 465) Δηπθἤμηθη. τηδομίο 35). ΠΙ6 
ΝΟΒτΙομῦ ἄροι 416 ΤΙ βίκθιδθθ ἄθὺ ῬΘΥΒΘΥ οὐυγθιϑὺ 5160 ἄθιη- 
π8 0 ἢ 415 Ὁπρ]αιθν ὕταισ, ἸπΙηυἢπ τηᾶρ ἤθη Εἰγαθοβύμ 68 
θπθ Καμάθ ἄθου θπθ νουϑπαθγίθ ὙΥ θα θυ Π ἤστιηρ τη. ϑγσυθκαιβ 
ΖΡ ΘΚΟΙΊΤΠΘΠ 861η. Ὑγθηϊσδίθηβ οὐκίασὺ 510} ἀθὺ Ζυαβαίς (6 Γ 
γϑιβ ὕ2ι- 91, ὑγθὴη 1656 Εν οἴπθ ΑΘ σιιηρ 465. ΚΘ ῬΟΙΚοβ. 

217) 5. οι Απμδηρ σὰ Υ 651 ἃ. 602. 
28) ΒΥ ϊΌΖ86η16. γϑουτη ἰοὺ ἐχάρην γοῦν τῇ νίκῃ (οὔθ νικῆσαι) ἀκούσας 

παρὰ ΖἝαρείου. 
29) Ὑγ ΙοΚον, Ναομέγαρ Ζὺγ ΤΥ]. δι 178 πᾷ Τιαηρο-Ρίησρου, ΕἸριβῦ. 

οΥἱΐ. δ)ὰ ΟΘ΄. Ἡθυτηδηπῦτη Ὁ. 41 Ῥοχίθμθη 416 Ὀδϑίᾶθη Οἰδαξο δῇ οἷ ἃ μά θσθ5 
ΘΟῦοΙς ἄθν Ῥϑυβθυθ]ορῖβ, οὐνγῶ ἄρῃ ΟἸΔαΟΒ. 
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Ῥοβυιχηγηῦ ὙγΆΎΘ, Ὀ6Ὶ ὙγΘΙΟΠΘΥ α16 ΤΠ) ΥΘΙ οσβοθηθ τη ἄθν Τοίθη- 
Ῥοβο νυν ὕυτιηρ; ΤΗΝ ψγα766. 

11. {{ 081 416 ο]ϑιοῃσθιῦς ταϊῦ ἀθη Π]}έρσαι ὙΟΙ ὈΠΒΘΥΘΙΙ 
ΠΙομίου δυο γύθη Θὐζοκθ θουϊομτοῦ 416 Ἡγρούμθβιβ 465. οοάα. 
Μεαϊοθαβ: ἐπὶ Μένωνος τραγῳδῶν Αἰσχύλος ἐνίκα Φινεῖ. 
Πέρσαις. Γλαύκῳ (οῖη Ἰάπροτον ϑομο αδὺ ἐσὲ Ποτνιεῖ 61), 
Προμηϑεῖ.. Μαη Παὺ ἀἴθθθ ϑὐζοκθο τη γϑυβοῃ!θάθμθη Κοτη- 
ὈΙπδίοπμθ. ἴῃ ΘΙΠ6η ἃ ΠΠΪ]Π6Π6η 5.0 ΠΟ 6 -  αβδιητηθη θη Ζιὶ 
ὈΥΙΠΡΘΠ ΟΟβαοὗ, 16 ΟΥ̓ ἴπ αἀοι ΘαΙροαθία, [γ]κατσοῖα, Οτθβίθία 
ἀπ 0] δ ἢ 1ῃ 6. Ῥγοιηθί θαβίυ] ΟΡ σου!θρ Ὁ), ΜδΠ 168 
Ῥθβομπᾶθιβ ἀδυϑι ἢἷπ, ἀαἰβ Ῥϑυβ. 99---[41] νορ ΥΥ δἰββαριιηρθη 
ΘΘΒΡΤΙΌΘΠΘΙ ὑοῦ, ὑγθ]οῃθ αἀαγο} 465 Χρυύχθβ {Ππρ]οΚ οὐ ΕΠ} 
5616π. [) ἄλου. ἀθη [πΠ8]Ὁ ἀἸθθου χρησμοί πα ϑέσφατα πὶοιῖβ 
σοδαρὺ Ὑγ616, 850. 5616 816 ΜΟΠῚΙ 1ῃη ἃ οὐβίθη ὐΐοκθ (6 Υ 
'ΓΓΥΠΟρΡῚΘ σΘηϑιιΘυ ἀιβοο σὺ ἀπα ἀβπθυ ἴῃ ἄθπὶ Ζυγοιίθη ὐοκ 
αἷβ θοκαπηὺ γογϑιβροθβοίχέ σοσάθη. ἀποῆ ἴῃ ον Οαϊριβ- πὑπᾶ 
ἴπ ἄθὺ Ῥτυουηθυπθυβίυ!ορθ 561 Ἃ6᾽ Ζ ΒΒ ΘΠ Πδ Πρ (6᾽ γῸΠ 
ΝΥ οἰββᾶρτιιπρ ἀπ ΒΥ ]Π] προ, ἀπὰ ΡΠΠπθιιΒ Παρ6 ππζυθ 6 1Π81Ὁ 
416 ααθ6 ἀβθὺ ΥΥ δἰββᾶριιπρ θθβθϑβθα ἀπ ἄθη Αὐροπδιιίθη σΘΟΘη- 
ρου δαβοοθύ. [2}1656 ΥΥ διβδαριιηθθη ᾿ξ θη. 5100 ὙγϑΠ ΒΟ 61 η- 
πὸρ ἄρθρου ἄθπ Ατροπδαίθησαρ Πιπδβ δα 616 πρᾶξοσοθ Βο- 
ΖΘ πΠρ ΘΠ ΖΥΊΒΟΠΘ ΒασΟρα ππα 516 η τ ουβίσθοκί, πάθη δ 0 ἢ 
βοιδῦ Ἃ(ΟΥ Ατροπϑυζθηζιρ 815 δἷΠ. ΟΥΒΡΙΘΙ ἋἸΘΒῸῚ ΟΥΟΙβουθη 
ΚἈιηρίο ἀθὺ θϑίάθῃ Κοπίϊποπίθ δυΐσοίαίβῦ σσοσάθῃ 561). ΑἸβ 
ατιϊίοα Βύοκ Ῥοίγσϑομίθη 16. θ᾽ πθ ἢ τ ἘᾺΣ Ποτνιεύς. ἅδον δαῇ 
ΡΙαύβα, Πα θ6 ΒΙηνγθῖβθα Κῦππθη, τγ081} Ροίηϊ οἷπ ϑύδαίομθη δῇ 
ἄθη δνερθ σοὸμ Ρ]αἰθᾶ πὸ ΤΠΘΡοα σὰτ. Μϑη πο] ]θ 80 ἢ, 
ἀα ἴῃ ἄδθη) Ποιζου θῆρα ἋοΥ ῬΘΥΒοΥ ἀπ Αἰπθποὺ Ρ6ὶ Ρ]αἰβᾶ 
ἀογ ΠΘι θυρθΠμ Υ8} ἀοΥ ῬΘυβ Ὶ ΜΝ αβιβίιοβ ἀϑα τ ἢ} χὰ τη 6 οἿπο,, 
ἀαἰβ 561} γῸΠ οἰ πθ πὶ (ἀθβοποβϑο ἀστοῃθοινίοβ Ῥέογα Ζιβδιητηθη- 
βιϊνχίς (Ηετοά. ΙΧ 20), ἀἴθβθβ 815. 485 θυ 465. Γλαῦκος τα- 
φάξιππος ἀδγροβ 6 }}} 561} ἰαϑθθ ὑπαὶ θοΖορ ἔταρτη. 59 Ν. εἷλκον 
δ᾽ ἄνω λυχκηδὸν ὥστε διπλόοι λύκοι νεβρὺν φέρουσιν ἀμφὶ 
μασχάλαις ἀαΐ ἀδη νοπ ἄθα Αὐπθπθυι Τουύρθβο] οι θη ΜΙ ἃΒΙβί 105, 
ΟἾπΘ χὰ θοϑομίθῃ, αδίβ ο5 48, τὸ (85 Βυποῃβδύϊοκ ἀηροί σὲ 
πιγα, περὶ Γλαύκου Ποιίδέ. Ὑν6ΙοΚοΥ ἀθοὺ Ππαὺ ἐν ἀδ5. ατιεΐο 
Βιυῦοκ ἀἄθη Γλαῦκος Πόντιος οΥκΙᾶστὺ ὑπαὶ 415 ἄθββοα [πῃ] 616 

80) ὙρῚ. Ὀοβουᾶθιβ ὕ θιοκου, βομυ!:. Τυ]ορὶθ 5. 410--481. ΝΟΙ- 
ὑτὰρ 5. 111-118. ΒΝ. Μυβ. γ᾽ 5. 990. 949 -- κΒ]οἴπθ ΒΞΟΒυΙίοα ΤΥ 

ΚΓ. 104- 179: φαϊδοτάθιη Θταρρα, Ατδᾶπθ 5. 92 Β΄. 6927; Ὄγογβθι, ἰἴθου- 
βϑύζαηρ' 465 ἄβοιῃ. 5. 101... 9048 ΚΙΟΒΒΟΥΒΚΙ, αθ ὁϊδαοο Ῥοξῃϊθηβὶ, 
ῬΥΟρΡΎΔΙΏΤη ν. ΤΎΖΘΙΘΒΗΟ 1852, 4: ἢ. Θμάθομθηβ, ΑἸδακοβ. ἀθὺ Μοουροὶς 
(αδύυθπροη 1860) 5. 168--118: ΟΌΘΥΤΟΙΟΚ ἴπ αθὺ ἘΪΏ]. βθῖπου Αὐδϑραῦθθ αἀοὺ 
ῬΟΥΒΟΥ ἃ. ἃ. 

81) Ο, ΜἅΠΙοΥ, συίθομ. Τ ὐξοσαϊαυρθβομιομίθ Π 5. 86 ἀπ ΚΙοῖπδ 
ΒΟΒυ θαι 1 5. 8948 
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Ὑ Υπμουυ Π]οπο ἀθ5. τὴϊῦ ἀοὺ β] απ πΊβομοπ ΘΟΒ]δοηῦ ο]θίοἢ- 
οὶ ἐἰσθι ϑἴθοθβ ἄθβ θοῦ ἀπὰ Ηΐοτοπ ρου αἰ Καγθπαᾶρθυ, 418 
ΒΔΥΡάτοι 465 ΥΥ θδίθηβ, δαϊσθίαίβύ. Πηάθββθη τηϑοηῦ 68 416 Τ᾽ η- 
ξάυθαιρ ἀον Εὐαρτηθπίθ ἀἴθθθβ ϑὐ 195. ΒΘ ἢ ὙΠ ΒΟΠ ΘΙ 0}, ἀΔ [5 
ἄδββθὶθο Κοίπο Ττασδάϊο, βομάθυη οἷπ ϑαίγγαγθτηα σθύγθβθῃ 1505), 
ἔν 6] ῃθ5. ἈΠ1οῖπ ἀϊθ ΕἸγβοποίηπηρ 465 Μϑουάδιπομβ Ἰθακοβ 
(ἀνθρωποειδὲς ϑηρίον ὕδατι συξζῶν ἵγαρτη. 20) φσοοϊσπθὺ ὙγΆΥ. 
θη ἀθιηπθος ἄον [Γλαῦκος Ποτνιεύς ἀ85 ατ{6 Βύΐοκ αδὺ 

ΤΎΠΟρΡΙΘ ἀπᾶ ἀδγ [Ππἰουραπρ 465. ΟἸδακοβ ἀαγσοῃ ἀ16 θἰθθηθι 
Βοββο, αἴθ δου τπιὶῦ ΜΘπβομθη ἢ θῖβοι σοί οσὺ παῖ (θδαβ. ΠῚ 18,9, 
Υ 11, 4. Αρο]]οά. 19, 8, ΧΙΠ 9, 2. Ῥγοῦυβ χὰ δεῖ. ΘΘΟΥΩ, 
ΠῚ 261), ἄθπ Τα] 465 ϑὐάοκοβ ὈΠ]Π4θίθ, 580. ὑγᾶΥ ἴῃ ἀοΥ ῬΘυύββθι- 
ΕΠ]οσὶθ »οῖπθ Βἰβίουιβομθ Τυαρθα]6. τηϊῦ σὍ 2 ὙΘΥΒΟ ΒΘ θη σθῃ. 
τὴν ἐμ βόμθη Πτγδπηθη γϑυθαπᾶθης (ΒοΥρς ἴῃ ΕγΒο ἀπὰ ὙΠ θΕΥ5 
Ἐπογο]. 1 81, 5. 9014). ᾿ππππουμῖη τηᾶρ (85. οὐβϑίθ δύῦοκ ἴῃ 
ἄθη ΥΥ οἰββαριιπσθη 465. ῬΒΪπθαΒ. οἰπθ Βοζίθμπαπρ δα ἀ16 ῬΘΥΒΟΥ 
σομαδὺ πᾶθθπ, 850. ἀαίβ 416 Ῥβυβυξγ]ορῖθ ποῦ ὈΪΟΙΒ, νγ]8 68 
ὙΔΠΥΒΟΠ ΘΙ ΠΟ) ἰϑῦ, 415 416. δυβύθ γυθιπάπηρ αἀτθῖον Τγαρ α 60 
(ν9}. Βιύσαμρδο. ἃ. Μάπομθμπου Ακδά. ἃ. ΥΥ. 1591 5. 921} ἄθεον 
οἷπθ Τυ]ορῖο ἀθ5 Αβοθυ]οβ πὰ ἄρθρου 416 ΤΎΠορΙΘ ἀρουπδαρί), 
βοπάθυηι ΘΟ ἢ 815 ΟΟΥ οὐβῦθ, ΠΟΟΠ ἀΠγυΟΠ ΚΟΙΉΤηΘΠ6. Ὑ ΘΥΒ ἢ. ΘΙΠΘΙ 
᾿πΠ  Π Π10 νουραπάθηθα ΤΎΟΡΊΘ 1 ΘΠΡΘΥΘΠΙ ͵ΠΠΘ. ΔΠΘΘΒΘΙΘΗ 
τγουάθη τη. ---- [)85 δεαύγγαγδιηδ αἀον Τ᾽ δ γα] ορΊΘ π1ο5 Προμηϑεύς, 
Οἶπο ζνοιθ] ὁ πυρχαεύς (ΒΘαθγδηχί 467), ἄθββοα {Πουτθϑίθ 
ΘΌΘΗΒΟ ὉΠ Ζυγο πα ἀἴθβθη ΟἸΠδτα Κίου ἃπ 510} ὑγᾶρθη Ὑ16 416 
δηάθγοαη ὐΐοκο ἀἴθθοθ ΤΊ6 15 (Προμ. ὃ πυρφόρος. δὲεσ- 
μώτης. λυόμενος) ὑτδρΊΒΟΠ αι 55). ΟΡ 16ἄοοιι ἀἸθ5θ8 ΘΒ Πα βϑυῦοκ, 
ὙΘ 181} ἈΠΟΌΠΟΙΏΤΠΘΙ Ππαῦ, 416 Θ Παπρ ἀογ Ῥτοπηθίμθοπ (ταῦ 
ΒΔΟΚΟΙ]Δυ ) δηθμ16 1055) ἀπα ἀπαδαίοίθ, ἀδ[5. ταῦ ἄθπι ὅ1θο ΠΡ ΕΓ 
αἰ6 Βδυύρθασθθ ἔν 416 ἩΘΙ]Θπθη. ΘΌΘΠ80. οἷ πθθ5 6 ΡΘη θ6- 
ΘΌΠΠΘΗ Πα 06 νγῖθ ἀαγο ἢ} ἀ16 ἀαθ6. ἀ65 Βδιιουβ (ἀατοι Ρτοιηθεθαβ) 
ἔὰσ α16 ΜοπβοΒΠ οι 55), τηὰ!β ἀμ! πσθδίθ!ς Ὀ]6θοη. Νδθ [ἰϑοὺ 
65, 8 416 ᾿υζβ]απρ, ϑομθ Ρ]αΐ. Αὐιϑύ, ο. 20 οἱδθῦ, χὰ ἀθη ΚΘΗ, 
ΑΙ5 416 Οτίθομοθ πϑὸ ΠΟΥ Ομ αομῦ 61 Ρ]αἰδᾷ ἴῃ 6 ]Ρ}1 
ΘΟ ΘΠ Ἃ6Υ ἀδΥχαθυησοπάθη ΟΡ δηΐγασίθι, σ8 0 1ΠΠ6ῃ (6Υ 
Οοἰἱύ ἄἀθη Βοίθη!, 41165 Εδιαθυ ἴτὶ [ἃπαθ, τ] οηθβ ἀυτομ α16 
ΒδΥΡΆγΘη. Ὑϑυ γι ηἰρὺ 561, δα ΒΖ] ὕβομθη πα Πθτιθ5. ΕΒ ΘΙ ΥῸΠ 
ἄθιη. θη θ᾽ πβδιηθη Πδγάθ ἴῃ [6 ]ΡῈ] Ζὰ ΠοΙθη. [)6γ Β]δύδου 
ΒΘΒΙ4α5, γί μου (85 ΒΘΌΘΥ ἴῃ ταβθηα 56 ΠΏ Π6]|161η [μϑαΐθ 8Π5. 
Ζ161 Ὀγδομίθ ἀπ ἄδππ ἰοὺ σὰ Βοάθῃ βύϊγχίθ, Ὑγ8 ΘΘΎΙΒΒ6Ὶ- 

82) ὅο δυίΐίδευ Κ]οββονβεὶ ἃ. απ ἀθομθη5. ἃ0} Κο]βίθυ ἴῃ ΕἸ ΘΟ ΚΘΊΒΘΗΒ 
ΦΔΒΥΌΌ. 1861 5. 1106. 

88) ΥΩ ὙγοΙοκου, ἄβοι. ΤΥ]. 5. 1198. Ναομίσαρ 5. 80---86. Τὅ. 814, 
84) ὙΥ οΙοκονυ, Τυ]ορῖθ 5. 120. νϑυρ]. 5. ὅ01. 
886) Ῥγουβθῃ ἃ. ἃ. Ο. 5. 2098. 
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ΤηΘίβθη οἷπ ΒΟ Ι οὐ! ϑαΐογ (γρ]. Ηργιπθο ὙΠ 5. 440). 80 
Κοππίθ ἀοΥ ΠΙομΐου δα ἀθπ (ἀθαάβηῖθη ΚΟΙηΤηΘΙ, ταϊὺ ἀοΥ [)8γ- 
βίβ απ ἀοΥ ΞἸθσα Ὀ61Ὶ ΘδΙΆΤη15 ππᾶὰ Ρ]αἰβ, ὑγ ]ομ6 ἀ485 ΜΙο]- 
βυοκ δαθῃ]ο]ῦ, ἀ16 ΘεΠ}ππρ 65 Βθουβ ἀπά υἱϑ]]δομὺ ἀ65 
ἘΔΟΚοΙ νγουυ]ατῖβ 418. Πατη οὐ δυο 65. ΝΘΙΒΡΙΘΙ χὰ γουθὶ πάθη. 

12. Πιύξογαύῦατ. Αὐίβου ἄθπ (ἰθβαπιξαυθραρθα ἀον ϑὐΐοκο 
465 Αβομυ]οβ"θ) ᾿ἰδὺ ἀπβούθ Ττασῦά᾽θ. οἰρθηβ Ὀθαγθδι ἑοῦ πτοσάθη 
γοη: Ο. 1. ΒΙοιηῆοια (1814, ποιρϑίθ Οὐρὶ παϊαθδρσαθα ΤΠοπάοη 
1851: ΠΘΙΡΖΙΡΟΥ ΑΡάγθοῖς [105. 1829): νὸπ ϑηρσα πη ΡΊΠΖΡΘΥ, 
Βεγο]. 1895: α. Ο. ΝΥ. Βοβπθιάθυ, [μορσὶς 1891, Ο. α. Ἠαυρίύ, 
1105. 1899: Μοίπϑῖκζο, Βεγοὶ. 1888: μὲ. Μϑυκβὶ, 1105. 1869: [᾿. 
ΒΟΒΠΠΟΥ, οὐκιᾶτε ΒοῚ]. 1809, σοῖο Αὐῆ. Ῥϑαγθροιἑοῦ νοῦ (.. 
Οοπτεαάὺ 1888: ΟὈθγάιοκ, Βου]. 1810: Ἡ. ὙΥ611, Ῥαυὶβ 1884. 

ΘΘΟΒΠΟμ6 σα θυ πρββοιγ οι: 6. οι , 6 Ῥϑυβδσθτη, 
ἐγασοθάϊαθ ἀθβοῦυ]θαθ, ἔοστηδ δῦ ΘΟΉ51110, οπῶ 1191 [0]. ἀπὰ ἴπ 
ΒΘΙπΠ6η Οραβοῦ]α Ρ. 29. α. 516 06115, 6. Αββοῖ. Ῥϑυύβιβ αἀἸἰδίυιθθ, 
1105. 1194. Η. Βτοπίαπο: {ΠΡῸῚ 416 Ῥϑύβευ ἃ. ἄβοῇ. ταῦ γοτ- 
σ]θιομαπρ ἀοΥ ΡΠ μΊββθη 465 ῬΒΥυπίομοθ, Μάμπομθη 1892, Τ. 

860) Βα. ῬγποΘΡρ5 νοὴ ΑΒ, νομοῦ. 1518. 8. θάνοι ΔΌΒβη σὶρ 6. 
Α. ΤΌΓΤΠΗΘΌΙ, Ρατῖβ 1δὅ2. 8. ΝΈΟΙ ὈΘΒβούθη Ηββ.. ΔΌΘΥ ψΠΠΚάσγοΙ οά. 
ΕῚ. Βοθοσγίθ]]ῖ, ναπού. 12. 8. ΥΩ). Μαυοκβοβθῆθὶ, δ. Μυβ8β. Ν. ΕῸ 
Ὁ. 1604. ὙοΙ]]δυδ ΠαΊΟΘΥ ὁ. 5680]. ἸοΟῸΡ]. Ῥ. ὙιούοΣΙ οαγῳ 6α. Ἡ. Ξὐθρμϑητῖβ, 
ΕΠ ο. Ὁ ἵν᾿ (μὐηίοι,, Απίν: 180. 195. Οτ' .6 1α. Ὁ. ΒΟΒΟΙ: 
ἔγωρστα. οὖ οοσήτη. Το. ὐδη]θ1, ΤΠοπάοπ 1008. ἔο].; ἔοι σοι μνῦ οατα ποῦ!β 
γΔΥΥ. ΟὟΥ. Ο. ἀ6 Ῥαῦν, Ηδδσ 1748. 2 Ο]]. 4., Βοψὶθ τη ον Ῥυδοβίδυβ- 
ΘᾺ Ὀ6 νορ ὃ. Βαυΐ!ον, δηΐου. 1809---106. 8 ΨῸ]]1. 4. Ττᾶρσ. 8δὸ ἵἔγαρτη. 
γ60.. να. ἸΘοῦ. οὖ οοϊῆση. ροιρθίαο 1]]., 8080]. δαϊθοιῦ Ο. α. ϑομᾶϊζ, 
ἨΔ8116 1182-- 94. ρα. ΤΠ Ί1199-- 1807. 6α. ΠΙ 1809--1821. ὅ ΜΟ]]. Ἠδπάα- 
δυβρ. 1800. 1827 ἴῃ 2 ὟΟ]]. Ὅτ. οὐ αὐ. ὈΓΘνῚ δηπού. 1]. ΕΒ. Η. Βοίμε, 
1108. 1806. 1880. Κυϊίύβομθ Βοιίνᾶσθ νοῦ ἢ. Ῥούβοῃ ἴῃ ἄδθὺ Βα. ΟἸδβρ. 
ΟὐσΥ Πμοπα. 1794. 1196. 1805 2 ΝΟ]]. Ἐδο. τπΐθσγῶτα θοῦ. νϑυϊθύαἑθιῃ 
πούίαϑβατθ 861. Α. ΥΥ Θ]]δπιθσ, 2 Ὑο]]., 105. 1828 Ὁ, Τθῶσα ΤΠ σχῖθου ΑΘΒΟΒΎ ]ΘΌΤΠΙ, 
2 Ψ0]]., Πῖρβ. 1880Ε Τοχὺ νου ἃ. ἪἬ. ΒοΒδου, 1105 1821. ΒραυΌ. νου ὟΥ. 
ῬΙπάοτῇ ἴῃ βοίπθη Ροθίδβ βοθιῃϊοῖ φυβθοῖ, 1108. 1880, Οχοη. 1851. 4. ἃ. Οχοι. 
1889- 1886 ἴπ 6 ΥΟ]]. 8. (πο ϑὺ ἀπποῦ. ἴῃ Αβ6ῃ. 1849). Βα. αὐτηΐδ, 1.108. 
1806---69. 4. Ταχὺ νοῦ ἀἰθιηβθί θη, [1105. 1827. 1850. 1857. 1806. 1818. [ἢ 
ἃον Ὀιαούβομθη ϑϑτηταϊαπρ (6. ἐμ: Α. 1. Αγϑηβ, τοῦ Ξ0Ρ0}.), Ῥδι18 1842. 
Ἔρο. 11]. Ε΄. Δ. Ῥαϊθυ, 2 ΝΟο]]., Οδηΐαγ. 1846--1851. Κυιϊύβομα Ηδαυρίδι- 
σα 416 νοῃ α. Ηθιυτήδημῃ, 2 ὟΟ0]]., 1,105. 1862 ἀπὰ (4. ΠῚ Βροτιοὶ. 1889. 
ὙΩ]. ἀϊθ ἤββοο. νὸῃρβ ΚΑΥΒΘΥ ππα ΒΟΒΙΠον, ΜΠΟμμΘΥ σϑ]. ἀπ. 188, ΝΥ. 
160-82. Ὑνε]οῖκου, Βμθῖη. Μαβ. ΙΧ 5. 179---2916, Ῥυίθη, 6045. 5. 217-940 
892--421. ΚΊΘΗ], Μηθιηοβυπο 1Π (1868) Ρ. 88ὅ---8:1::1, Ε΄. Υ. ΕυϊΖβομθ, ἀ6 
Αρϑβοῦσο 6. Ηθυταδηηὶ (Ασοραπηῦ θη μα δ 065), Ποβύοοκ 1880. 4. --Φ. Α, 
Ἠδτυύυηρ, ΤιΘΙρχὶσ 1852--18ὅ5. Ηδο. δαποῦ. οὐἱῦ. οὖ δχϑθσ. δᾶ]. Η. Ὑγ861], 
2 Ὑο]]., αἸοίβθη 1858--1807. Ἠδραϊθα τι ἂπ ΘΗΡΊ 5} Θοτητηθηῦασυ ὈΥ 
Ἐς Α. ῬαΙον (Ποπάοη 1860. 1870. 1879). ΑΘΒΟΒΥΠ ααδ8 βαρθυϑαμῦ ἴῃ οΟα, 
Τιαατοπῦ. θα. ἢ. Μογκοὶ, Οχέοτα 1871. ΚΙσΟΒΒΟΙ͂ (Βου]η 1880), Η. ὙΥ61} 
(Τοχύαυβραθθ Τιοῖρζ. 1884). Ὑ͵Θοκ]θῖμ (οατῃ ἸΘούϊ Ομ 8 οὖ 86}0}118 οοά. 
ΜδαΙοοῚ οὐ ἴθ ἄρϑτιη. οοἱ. ΕἸουθαύπὶ ΔῸ Ἡ]θγόπγταο Ὑ106}}1 ἄθηπο ΘΟ] ] 18. 
2 ΥΟ]]., Βου] τα 188ὅ ἃ. 1893). Μετὰ ἐξηγητικῶν καὶ κριτικῶν σημειώσεων 
τῇ συνεργασίᾳ Εὐγενίου Ζωμαρίδου (1 ΕΙρχὶρ 1 1891. Π α. ΠῚ 1890). 

Ἀβουυοβ, ῬΘΥΒΘΥ. Ἃ 
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Ῥυθ]]ου, 6 Δ. Ρ. 4185. ἱπδὰρ., αδύθπροι 1892 --ς Αὐδροσβῃ!ο 
Αυΐϑαίχο, Βου]. 1864 ν. 1---29,, ΕῪ. 58 60}5, Ν᾽ Θὐταιβοιῦθ ΘΟΒσ θα. 
δ. 548. -θ08. Α. 1. Βογοι, Εἰχαιηθῃ Ὧ65 Ρ., Ῥαγβ 1896. Β' 
6. ὙγοΙοκον, ρον ἀϊο ῬΡ. 4. ἄβοι., Βμρίῃ. Μα». Υ͂ (1881) 5. 
904---248 --- ΚΙ]οῖπο Βομυιοη ΓΝ ὃ. 146.119. Εν. γαΐου, 6 
Α. Ρ., ἱπ ὅδμπβ βῆγῃ. ΒΌΡΡΙ. ΙΧ γ. 2285-- 248, ἃ. Ἐ' ΘΙ ἤαπι, 
θ6 θυ Α. ααδο. Ῥ. ᾿πβουϊθιύαν, [ἰρβαϊὰ 1851. Ηδηπδκ, 1[)885 
Ἠ!βϑουιβομθ ἴῃ ἄθα Ρ. ἃ. Α., ὙΥΙοα 1866. 61 5. ΒῪ. νη Ηοῆδβ, 
Π6 τογατὰ Βἰβέουίοαταπι ἰπ ΑΘΒ0Β. Ῥϑιῖβ. ἐγϑοίδξίομθ Ῥορίϊοδ, 
ΚόΙη (ΜΙ πβίθυ) 1860. τὸ ρρ. Εἰ. Α. Βἅϊαα, 6 Αθβοι. Ῥρυβίβ,. 
αδέθπροη 1860. Ο. 4. 5. Τμαπάτηδπῃ, Ῥδ18. ἄϑβοι. 8}. αὰο ὁ0ῃ- 
5110 οομδουίρία γι ἀθαύτν, [ΠΡ 5818 1869. Ἠδηδομου, 16 ϑομ!θομὲ 
μοὶ Β6]δπιῖβ πο} ἄδπ Ῥδυβθιη 408 ἄβομ., ΤΎΐοὺ 18τ0. 4. ΚΟΙΡΘΥ, 
5. ΟΡοῃ 5. 11. Ν. 25. Εν. νὰπ ἨΟΗ͂Β, 7α ἄθπ Ῥριβ. ἀθ8 Αβοῇ,, 
Ἐπητηθυοἢ 1880. 8, Ὑ|6, Π6 Ῥοιβ. ξ Αββϑῆ. ΡῬϑγίθ οχίτοιηδ, 
ΘΠ υμθαβθα 1880. ὙΥΠΑπιον ἐς ἤριτι. ΧΧΧΙ (1891) 5. 889 Β΄ 

Βοιτᾶσο σὰν ΚυθΚκ ἀπὰ Εν κίᾶχταρ: Οα. Ἡδυτήδησ, [)6 Α. Ρ. 
ἀϊδβουίαίιο, ἽΗΡ5. 1812 --- ρυβο. ΠῚ τ. 81---104. [Ἢ Ῥϑββοῦν, 
Μαϊδέδιπαία, οὐϊῤίοα. ἴα Α. Ρ., Βηδϑίδα 1818 -- ὥρυβο. δοδᾶ, 
Νι. 1. ἘΞ Νῆκο, σοὶ Ῥγοργϑιητηθ )6 Α. Ρ., Βοηπ 1822 πυπὰ 
1835. 4. --- Ορυβο. 1. Ὑ Θά ΠΟ", ΓΔ Ρ. Α. Θχρ!]οδῦϊο οὐ θιμθπά,, 
γγτθηροτο 1885. 4. 4. Η. Τ.΄ Βομιιαῦ, ΟΡβουνδύϊομθα πὶ Α. Ρ., 
Αὐρσδρυτρ 1890. 4. Ο. Ῥυεθα, μποῖη. Μὰ. ΝΠ 5. 208---248. 
Τι. ΒΟΒΠΠΠ]οΥ, Και ποῖ ἀπὰ ἘΝ Βοιιθυ καπρθη χὰ ἃ. Ρ. ἃ. 
ἄβομ., Ἐν]άπσθα 1880. 4. ΚΙοββονβκι, οιητη. ἀθ αἰξίτηο Ῥ618. 
οαπΕ6ο, ΤΥυΖθιηθϑηο 1850. 4. α. Η. βομῦια, για. ΑΘβοῃ., ΑπμοΙδ 
1866. 4. Καρίον, ΛΑαποίαεαϊ,. δὰ Α. Ρ,, Κύει 1869. 4. Α. Βοββ- 
Ῥδοι, 6 Ῥοϑυύβ. οϑῃΐ!οο ῬΒγομαροσίοο, Βγϑϑίδα 1861. 4. ΕΚ. 
οἰ πιβοϑίῃ, Το ὙΥΊΘἀου μουβέθ απρ' ἀον Πτϑτηθι 465 ἃ., Βομπ 1861, 
[πάᾶϊτ. ὕπνοι. 6Ρα. 1862, Κυιῦ. Βύπα., ρα. 1865. ΟἩ. Ῥῆποθ, Επαδο5 
ΟΥΠΙΘ 65. οὖ ὀχόρόεϊαπεδ Βα} 168. Ῥουβθ8 α Πβομγ!ο, Ρατῖβ (Βουῖι 
πα. Νοαϊομείθ!) 1808. ΧΧΙΧ α. 188 Ρρ. Η. Ἐπρον, Ζυγ Ῥδγοάοϑ 
ἴπ ἄθη Ρ., Ῥοβοῃ 1810. 18 5. 4 υπὰ ΡΆὨ1Π0ο]. ΧΙΝ, Ν. Ἔριι. 
Μυ5. ΧΧΥν. ΗΠ. Βιαυομθηβίθιη. ἴῃ ΕἼ ΘοΙςθιβθαβ «810. 10], 
5. 82--01. 161, θ6. Αϑβοι. Ῥ. οχῖία, Κη 1811. Μ. Βομυημαῦ, 
ΜΊ56911. ῬΏ110]., 96 πῶ 1818, Ρ. 15---16. ΜΙραχγοποάσκι, Αὐἀπού. 
84 Α. Ῥ. βρθοίμηθῃ, (Ἰαῖχ 1819. 4. ἃ. Πθαΐθυ, 6 Ῥτοιη. ϑ'δρύ. 
Ῥρυβδασαση ΑΘΒ0 ἢ. ἔα. οοαϊοῖθαβ το. Βοβίοοκ 1888. Η. ϑῥδαῦς- 
τη Δ116υ, Β]. ἢ ἀ85. θαγου. αγυημ. ον. 1888, 5. 5401. Ηουβτηδη, 
Αππθυΐοδῃ σοατι. οὐ ΡΈΠΠΟ]. ΙΧ (1888) 5. θ11τῈ. {.. Βύαυτ!α!Β, 
ΘυΘ] 65 τη]. ΟΥἸ. 501 165 Ῥϑυβθβ Ἔβοῃ., Ρασὶβ 1890. 

ΑΡΒΔΠπαΙ απο Ὄθου θησζϑίπθ 5 [6116 δ: Ῥδυβον ἱπὶ ῬΆΪ]1ο- 
ἴοστιβ σου ΕΒ. ὙΝΊΘΒθΙου, ΟἹ γο οκιηαν, Β. ἔρον, ΥΥ. Ὀιπαογέ, 
Α, Μεοίπθκο (8. ἀϊ6 Κνΐξ. Αππι. ), βοσίθ τῷ Πμοῖη. Μαβ. νοι Ο᾽ 
Ἠδη (ΧΧΠΠ 5. 208- 201. 104), ΒΗ. Επρεν (ΧΧΥ 5. 408---417), 
“. Βοχητηουργοαὺ (ΧΧΥ 5. τ Μ. δοιυαν (ΧΧΥῚΙ 
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5. 208--201), ΝΥ. Η. Βοβομοὺ ἴῃ ΕἸθοκϑίβθηβ «{48γ0}Ρ. 1810 
ΞΡ 10. 1875 8. 91... υ' 1810. 5: 211. ἃ. τῷ Ν. πη: Μπ8. ΧΧΥ 
5. 489. ΟΡργάϊοις, Ζίβοῃσ. ἔ ὄβίου. ὅγῃμ. ΧΧΙΠ 5. 259 
ΧΧΙΨΥΝ 5. 191. ΧΧΥ 5. 241-- 245. 820-- -221. Τουχηῖοι, ἤδντθ 
ἀθ Ρ}110]. 1. 

Ομν. Μυῖ, θὲ ομοόοτύο Ρεουβαυυτη ἢ Αθβοι., Η4}16 1818, 4. 
ἜΤΕΙ τι. ουρϑηχὺ γοὸρ ΗθΙΤη8ΠΠ Κόρμιν, ἨθΙ ΘΙ Υρ; 

1810, πουϑιβο. σὸπ Καὶ. Βαγίβοῃ. 1880. 8. ζΖυοιίθ ἀπῇ. 1900. 
᾿ ΒΙΊΒΟΗΙ, ἄβοιμ. Ῥρϑίβοὺ ἰη ἀρυρίθη, δἷπ πθιθ5 5ΠηοηΪ- 

ἄδαμῃ, ἈΠ 61η. Μυ5. ΧΧΥ͂Π 8.114. 196. 
ΘΌΒΟΙΙα 1π ΑΘΒΟΏΥ]1 Ρουβαβ. ἤθο. Ὁ. δ Βηπμαγαΐ. Ποιρχιρ 1894. 



ΠΕΡΣΑΙ. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ΧΟΡΟΣ ΓΕΡΟΝΤΩΝ. 

ΑΤΟΣΣΑ. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

ΕἸΔΩ͂ΛΟΝ ΔΑΡΕΠΟΥ. 

ΞΕΙΡΙΞΗΣΙ.. 

ὙΠΟΘΈΣΕΙΣ") 

Γλαῦκος ἐν τοῖς περὶ 4ἰσχύλου μύϑων ἐκ τῶν Φοινισσῶν 

φησι Φρυνίχου τοὺς Πέρσας παραπεποιῆσϑαι. ἐκτίϑησι δὲ καὶ 

τὴν ἀρχὴν τοῦ δράματος ταύτην" 

Τάδ᾽ ἐστὶ Περσῶν τῶν πάλαι βεβηκότων. 

πλὴν ἐκεῖ εὐνοῦχός ἐστιν (ὁδρἀγγέλλων ἐν ἀρχῇ τὴν Ξέρξου 
ἧτταν. στορνύς τε ϑρόνους τινὰς τοῖς τῆς ἀρχῆς παρέδροις, 

ἐνταῦϑα δὲ προλογίξει χορὸς πρεσβυτῶν. καὶ ἔστιν ἣ μὲν σκηνὴ 
τοῦ δράματος παρὰ τῷ τάφῳ Ζ]αρείου: ἡ δὲ ὑπόϑεσις" Ξέρξης 
στρατευσάμενος κατὰ Ἑλλάδος καὶ πεζῇ μὲν ἐν Πλαταιαῖς 

νικηϑείς, ναυτικῇ δὲ ἐν Σαλαμῖνι. καὶ διὰ Θεσσαλίας φεύγων 

διεπεραιώϑη εἰς τὴν ᾿Ζσίαν. 
᾿Επὶ Μένωνος Ἵ τραγῳδῶν Αἰσχύλος ἐνίκα Φινεῖ, Πέρσαις, 

Γλαύκῳ“). Προμηϑεῖ. 

1) ὙὙἼ6 δπᾶθυθ ὑποθέσεις, τὔνυῦ δαρθηβο ΘΙ ]Π10 0 80 ἢ α1686. νῸπ 
Αὐἱβίορμβϑῃηθβ σὸμ ΒΥΖϑηΖ, θη ὈΘυΠτηΐθη ΑἸΘΧΘΠαΥῚ ΒΟ ῆ 6 (Ὑϑχητηδ- 
ΟἸΚΘΥ, ΒΟΥ, 

2) Μδη Βαῦ ρϑρίδαθὺ, 68. τηΐββ ἐν Ψυτταλείᾳ Ποιίβαθ. ΑΌΘΥ ἀ885 
Βύγθθθη, ἀϊθ Ηδαρίραπκία 465 ϑύζοκθβ, σὰ ἄθηθη 80} ἀ16 ἴῃ ΕΌγτα οἴ ΠΥ 
Ῥγορμδζθίππρ σθρθῦθηθ Βαβομγθι θαηρ ἀθν Βομ]δομὺ θ61 Ρ] ἰδ, 80 ξ΄, σο- 
Βῦτνύ, ΚΌΥΖ ΖΒδτητη θη Ζιιξαββθυι, νυ] 6] Θιομῦ Φ.0Ρ τηϑηρσθὶῃαῖίο Κοπηΐπ8Β ἀοΥ 
ΒΘρθθθπμθιύθη βομοῖπῦ ἀ16 ἀπροηδὰβ ΑΠρΡΆΌ6 νϑυϑη]!αίβὺ Ζὰ ΠΘΌΘΗ. 

8) Ὁ. 1. ΟἹ. 16,4 οὐδν 472 ν. Οσ. 
4) Ποτνιεῖ ἰϑὺ ἴθι ἀ6ῃ 1πρθυθη ΞΟ ΠΟΙ 6 η πΙηζαρσαίσί. Μ|ὺ ἄθτα π80Π- 

ἐγᾷσ!ομθη. Βοϊπαίχ Ποτνιεύς πσυτᾶρ 416 ΤΥαρδαϊθ γορ ἄρα ϑεαϊγγαγδτηδ. 
Γλαῦκος, ὙγΘΙΟΒ68. 416 πἅπουθ Βθζθι μπαηρ πόντιος ΘΥΒ16]Ὁ, ἀπίθυβοίθαθῃ. 
θΔ5 ϑεαίγγαγδτιηδ ἀἴθϑοσ Τούγδ]οριθ, Προμηϑεύς, αγάθ Ζὰπη {Ππύθυβομθαθ 
νοῦ ἄθιη Πρυμηϑεὺς δεσμώτης απ Π. λυόμενος ((πὰ Π. πυρφόρος) 
πυρκαεύς Ὀθὶσοπδηπῦ. ΥΩ]. οὔθῃ 5. 18 {Π 



ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ ΠΕΗ͂ΣΑΙ 

ΧΟΡΟΣ, 

Τάδε μὲν Περσῶν τῶν οἰχομένων 
Ἑλλάδ᾽ ἐς αἷαν πιστὰ καλεῖται. 
καὶ τῶν ἀφνεῶν καὶ πολυχρύσων 

ἑδράνων φύλακες, κατὰ πρεσβείαν 
οὺς αὐτὸς ἄναξ Ξέρξης βασιλεὺς 

ΖΙαρειογενὴς 

εἵλετο χώρας ἐφορεύειν. 

ἀμφὶ δὲ νόστῳ τῷ βασιλείῳ 
χαὶ πολυάνδρου στρατιᾶς ἤδη 

κακόμαντις ἄγαν ὀρσολοπεῖται 

ϑυμὸς ἔσωϑεν. 

πᾶσα γὰρ ἰσχὺς ᾿Ζ“σιατογενὴς 

ὥχωκε, νυὸς δ᾽ ἄνδρα βαΐξει. 

κοὔτε τις ἄγγελος οὔτε τις ἱππεὺς 

ἰδ] μ»"ὶ 

10 

ἄστυ τὸ Περσῶν ἀφικνεῖται" 1ὅ 
οἵτε τὸ Σούσων ἠδ᾽ ᾿4γβατάνων 

καὶ τὸ παλαιὸν Κίσσιον ἕρκος 

Ῥδύοάοβ οὔπθ Ῥυοϊοσοβ. Π6Υ 
ΟΠοΥ ἀαυτομβομγοιζοὺῦ α16 Οτομθβίσα 
ἀποὺ ἄθιῃ Τακίθ ἀθὺ ἀπαρϑβίθ 468 
Κουυρμδίοβ: ούβύθυ 161] ἀογ Ῥατο- 
408, Υ. 1---Θ4: «ηδρξββυβομθ Ὠϊτηθ- 
ἰθγ. ὲ5 Αὐξίγοίθῃ ἀθ5 ΟΠοΥβ πιγα 
Υ. 140---149 τηοὐϊν]ογύ. 

Υ. 1- 1. ΤΙπ αἰξουυ τ]! οΠ ον ΕἸη- 
τοδὶ σοὺ ἀθυ ΟΠου ΠΥ οΥ 56] 8ὺ 
Αὐΐβομ]αίβ ἀδυθου, τπγὰβ ἀθσ ΟΠοΥ 
ἀΙΘβυη8] γουβίθ]]θ. -- τάδε, νοῃ΄ 
ὨδΉΠΘΥΘΥ ΒΘβυϊτητητηρ' ΔΌΒΘΒΘΠΩ, 5. 
Κυν. 48, 4.Α.1568. γρ1].681. 851. Ἐυχη. 
482. Αὐοῇ 5. οὔθη ὃ. 8. --- πιστά, 
171. 681. Χεπ. Απδ.1 ὅ, 1ὅ (Κῦρος) 
σὺν τοῖς παροῦσι τῶν πιστῶν. -- 
καλεῖται ἃ. 1. βπα α16 ΤΎΘΆΘΗ, τγ716 
σεν ΒοΙίβθι. -- πολυχρύσων Θπὐμα} 
οἴῃθ πϑπουθ Βρβυμτιηθηρ Ζι ἀφνεῶν. 
- ἔδρανα, ἀοΥ Ῥαϊαβὺ 468 Χϑυύχεβ 
ἴπ ϑὅι88, τγὸ ἀ85 ϑομδίζῃδιβ 4685 
Κῦπῖσβ τῶν (Ηθτοα. Υ᾽ 49. δίχα. ΧΥ 
ῬΡ. 7381, θιοα. ΧΥΠ 66). --- κατὰ 
πρεσβείαν Θρθη ἴθτου ΕἸυνσγαϊσ- 
Κοὶῦ ὑπὰ ἀδνϑαῦ 5100 συθπαθπαθῃ 
Ζανου δ βϑισκοιῦ. --- ἐφορεύειν, Κτ. 
ὅδ, 8. Α. 20. Μι ἅδῃ. ἴτὰ Ξ΄'πηθ 
γοη ἐφόρους εἶναι, ταῖδ Αοο. ΞΌΡΡΙ. 
Ο21, 6160, Ἐπτη. ὅ80.. ΝΟ Ἠροτχοά. 

ὙΠ ὅ2 ψ8γ Αὐίαθδῃοβ υοἱὖ ἀθυ γοὺ- 
ὑγθῦυμρ 468 Κῦπὶσβ Ὀδέγϑαῦ. 

Υ. 8--Ἰδ. ϑυϊπητηθπρ 468 ΟΠΟΥΒ: 
ΒΕΘΒΟΥΡῚΒ ὡπὶ θη Κῦπὶσ υὰὰ ἀ88 
Ηβθυ. --- βασιλείῳ ἔὰδν βασιλέως. 
16 ΠΙομίου σοΌυδ ἤθη. ΟΘΥ. ΥΟῸΠ 
ΕἸΡΘΗπϑιηθη σου]αθίθ Αα]θκίϊνα 
βύαϊ', 468 ἀϑηθῦ. (Κυ. Π δὅ7, 2 Α. 1) 
πἀπα βασιλεύς μαῦ ἀ16 ΒοαΘυΐαηρ δἰ π68 
ἘΠΡΘΠΗΘΙΏΘηΒ. -- πολύανδρος δΌ ΘΗ 
18. 588. 898. --- ὀρσολοπεῖται, ταράσ- 
σεται, ϑορυβεῖται ϑ080]. Υ51]. Απᾶκν. 
τ0 Β. ὀρσόλοπος μὲν άρης φιλέει 
μεναίχμαν (γοη ὄρϑός ἃ. λόφος, 
γΩ]. ὀρϑόϑροιξ, αἀἴ6 Βογβίθῃ ίγἕπ- 
Ῥοπα, σα ΑΠΡΥ Ὀδγοθι). --- νυός, 
Βτιϑαῦ, πθανθυσηξ 6 Οαἰίη. ΥΕ]. 
500]. σὰ Επι. ΗΘΚ. 8321 νύμφη ἡ 
ἄρτι εἰς γάμον ἐρχομένη, ἥτις ποιη- 
τικῶς νυὸς λέγεται. -- βαΐζξει, 
ὑλαχτεῖ (Ηβυομ.), τα Ἰαὰῦ π80Ὲ. 
θεν ἀθάβηκθ σῖθ 188. --- ἄγγελος 
οἴη Βοίθ χὰ Επΐβ ἱσροπα ὑθίομου 
Ατῦ, ἱππεύς οἷῃ τοιξζθπαθυ ϑέδδίβ- 
Κυχον, ἄγγαρος. ἰΠΌ6Υ ἀἴθ88 ἄγγα- 
ροι γρ]. Ηδθγοα. ΥὙ1Π|98. --- ἄστυ, 178. 
461. Κα. 46,1 Α. 1. 

Υ. 10--2ῶ00. Αὐδίδγυμρ στοὰ ὟΥ. 
121. Ζαργυβὺ Δ] ρθυηθῖη: ἀ16 σοι ἄἀθὴ 
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προλιπόντες ἔβαν. 

οἱ μὲν ἐφ᾽ ἵππων. οἱ δ᾽ ἐπὶ ναῶν. 
πεζοί τε βάδην 

πολέμου στῖφος πορέχοντες" 20 
οἷος ᾿Δμίστρης ἠδ᾽ ᾿Αρταφρένης 
καὶ Μεγαβάτης ἠδ᾽ ᾿Αστάσπης. 

 ταγοὶ Περσῶν. 
βασιλῆς βασιλέως ὕποχοι μεγάλου. 

δσοῦνται. στρατιᾶς πολλῆς ἔφοροι, 9ὅ 

τοξοδάμαντές τ᾽ ἠδ᾽ ἱπποβάται. 
φοβεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μάχην 

ψυχῆς ἐν τλήμονι πείσῃ" 
᾿ἀρτεμβάρης ϑ᾽ ἱππιοχάρμης 

" 

καὶ ΜΜασίστρης. ὅ τε τοξοδάμας 80 

ἐσθλὸς ᾿Ιμαῖος. Φαρανδάκης 8᾽ 

Οθπΐσθη 465 ΒθΊοὴ5 ΑἸβσορ ΠΡΘΠΘΗ 
πὰ αἴθ τνϑυβομιθάθμθη ΥΥ δῇαοη- 
σαϊξαπσοη. Ηρκαύθοβ σοὸὰ Μηοί, 
αἀοὺ Ὀραθαΐθπαβξίθ ἀθὺ ΠΟΡΟρΡΎΔΡΠΉΘΗ, 
σχῇ ἰΐθ ἴπ σι ομου ὕῖβθ αἱ Ῥτο- 
ὙΙΠΖΘη ἀθ5 Ῥϑυβθυυθίομθβ δα, 815 
ΟΥ 'ἴπ θὲ Βυμαἀθβυθυβδιησπηρ ΟΘΥ 
ΙΟΠΙΘΣ ἀἴθθθ νὸὰ ἄθὰ ἀπΐξίαπαθ 
σθρσθῃ αἴθ ῬΘΥΒΘΥ ΔΌΖα ΑΙ ΐθ Βιοῦθ, 
Ἡροτοά. Υ 86 Ἑκαταῖος ὁ λογοποιὸς 
πρῶτα μὲν οὐκ ἔα πόλεμον βασιλέι 
τῶν Περσῶν ἀναιρέεσϑαι καταλέγων 
τά τε ἔϑνεα πάντα τῶν ἤρχε “1α- 
ρεῖος καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ. ΜΕ]. 
Ζὰ τθ5 ἃ. Ὁ. Ετῖθ5, Θαϑοβϑὺ. Ηθτο- 
ἀοΐθαθ. Βρυ]η 1898. --- οτε ὈΘΖιΘΕὐ 
510}. ζασῖοκ δα πᾶσα ἰσχὺς ᾽4σια- 
τογενής. -- ᾿ἀγβάτανα ἴπ ἄδπῃ κΑ}- 
Ρθιβ. Κρ ηβομυ θη ἨΗδρτηδίδμδ, 
ὨΘΌΡΟΙΒ. Ηδιηδᾶδη, ὙγΔΒΥΒΟ ΘΙ ]ΠΟῈ 
5. γ. 8. Οὐὐ ἀθὺ Ζυβδιητηθηκαυηΐῃ. 
Βέγαθου (ΧΙΥ͂ ρΡ. 728) ταρηθῆπσίοσὲ 
Αἰίσσιοι απ Σούσιοι; Κισσία Θ᾽η6 
Τδπἀβομδῦ ἀοὺ ῬσονηΖ ϑαβ᾽8Πδ8. --- 
ὕτη α16 Ἰοϑύχίθ 5ὅ1106 ἴπὶ ἔβαν Ζὰ 
νου σοση, 0{01}} ΒΙοιηΠθ]α τοὶ μὲν 
ΒΟΒσΘΙΌΘ πη. ὙἹΘ]]ΘΙομ 06. 18 [50 Β10} 
αἷθ βυΠ δα ἃ ποθ 085 ἀῦτοη ἄθῃ ΒΒ] [5 
ΘΙΏΘΥ ἐρύκει τ τ Ὠιροάᾶῖθ τϑομύ- 
ἕοσξσθη. -- Υ. ΘΟ ΒΒ6] δον 
ΠΑυβίβ]αηρ. περ τὐν παρέχοντες 
οἴπθη αἰομίθη Ηδαΐθη ὈΠ46πα. 

γ.21--ὅ8. Ξροζιβκαίίου ἄθυ 885- 

ΘΘΖΟΡΌΠΘη ΕἼΗΥΘΥ πα ὙΟΙΚΟΥ, ἴῃ 
ΘΡΊΒΟΒοΥ  οῖβο. 16 Νχμθῃ πϊομὺ 
4116 σθῆϑα ῬΘΥΒΊΒΟΙ, βομπάθστι Π80Β 
ἀΠΘ ΘΒ ΠτΘτα ΚΊΘΔΠΡΘ ,ΒΘὈΠαοὐ (τὰ 
μὲν τῶν ὀνομάτων ἱστόρησεν, τὰ 
δὲ τελείως ἔπλασεν 8610].). ΥΕ]. σὰ 
802. το Ἡϑαυΐυηρ ουνσθοκίθ ἴῃ 6 ῃ 
ΗΥΘΥΤ ̓ΤΏΤΊΘΥ γῸΠ ΠΘΈΌΘΙΩ 85 το θ 
ΟοΥ] ἀ685 ΘΊ6ρΡ68. 
Ὑ.91- 98. ᾿ἀρταφρένης 118. Εἶπ 

ΕἼΗΣ ἀοὺ Τγάθυ ἀπα Μγεοσ ᾿άρτ. 
θ81 Ηρτοα. ὙΠ τά. --- Μεγαβάτης: 
ΝΘ η αἴθβοὺ Αγῦὺ Ὀ61 Ηοσγοά. ὙΠ 
82. 97. --- ᾿ἀστάσπης: οἷπ Ὑστάσπης 
Ἡοτοά. ὙΠ θά. --- σοῦνται νο]. σοῦσϑε 
ΕΌΡΡΕ 886. δορί. 81. --- Π)ὰ5 δρίβοῃβ 

ἦδέ Βπᾶοὲ 51. Ὀδὶ βομυ]οβ ποῖ 
ἐπάν υϑις τ τη 465  οΥβιηδίβθα ὙΠ]ΘῈ 
(996. ϑορὺ 8632). τὲ---ἠδὲ Πο. 382, 
βοηδὺ ἦδέ. -- Ο.ᾷΦφυχῆς ἐν τλήμονι 
πείσῃ (τι δυβαδαθδηπάθιη Ηδ]ΐθ ἅδον 
8666) ὨΒΟᾺ Ηοτη. υ 28 τῷ δ᾽ ἄρα 
τ᾽ ἐν πείσῃ κραδίῃ μένε ᾿τετληυῖα. ; 

Υ. 39---82. ᾿ἀρτεμβάρης ἀμ δνς 
Ηετοᾶ. 1 114- 116. νρ]. ΙΧ 199. - 
ἱππιοχάρμης, οἷ ἫΝ τάμε. Ἔρι- 
ἐμοίοῃ. --- ασίστρης πὶθ 911. ἘΠπ 
ΙΜασίστης 1ἴὉ. ὙΠ 82. ΙΧ 101. ἘΠῚ 
ἹΜασίστιος ἴῦ. ΥὟΠ 179. ΙΧ 90. 34. 
Ἐπὰ Φαρανδάτης 10. ΥἼΙ 19. ΙΧ τ6. 
- Σοσϑάνης, Βο Ποὺ π8 0} ἀπᾶ- 
Ἰορὶθ. νοῦ Ὀστάνης (απ Ὀτάνης). 
ὍΡΟΥ ἄθῃ ϑξροπάδθιῃβ. ἴπὶ αγθα 



ΠΕΡΣΑΙ 

ἵππων τ᾽ ἐλατὴρ Σοσϑάνης. 
ἄλλους δ᾽ ὁ μέγας καὶ πολυϑρέμμων 

Νεῖλος ἔπεμψεν: ΦΣουσιδσκάνης. 

Πηγαστάγων Αἀἰγυπτογενής, 
ὅ τε τῆς ἱερᾶς Μέμφιδος ἄρχων 

μέγας ᾿Αρσάμης, τάς τ᾽ ὠγυγίους 

Θήβας ἐφέπων ᾿Δριόμαρδος, 

καὶ ἑλειοβάται ναῶν ἐρέται 

δεινοὶ πλῆϑός τ’ ἀνάριϑμοι. 
ἁβροδιαίτων δ᾽ ἕπεται Λυδῶν 
ὄχλος οἵ τ᾽ ἐπίπαν ἠπειρογενὲς 

20 

5.) 

40 

κατέχουσιν ἔϑνος, τοὺς Μιτρογάϑης 

᾿Φρκτεύς τ᾽ ἀγαϑός, βασιλῆς δίοποι. ; 
καὶ πολύχρυσοι Σάρδεις ἐπόχους 4 
πολλοῖς ἅρμασιν ἐξορμῶσιν,. 
δίρρυμά τε καὶ τρίρρυμα τέλη, 

φοβερὰν ὕψιν προσιδέσϑαι. 

στεῦται δ᾽ ἱεροῦ Τμώλου πελάτης 

Επίβο 465. Ῥαγδιηϊαῖζοϑ Υ. 82 ὰ. 152 
5. ΝΥ οβδύρμα" ΠΟ. 407 

Υ. 88--40. Ηργνουμθθυηρ ἀθὺ 
ϑργρύβομοη Μιβίγιθου ἴῃ Ῥ6γ81- 
50ῃ θη Ηθοχο. --- πολυϑρέμμων, ΥΘ 10} 
ἂν ϑρέμματα (Κγοϊοά!]θη), ν10 
ΤΉΏΡΘΟΚΥ. 17, 98 πολυκήτεα Νεῖλον, 
πΙομῦ , Ὑ1616 ουημγθη 4“ π80}} Ρ] δῦ. 
665. 908 Ε', ψὸ 16 σγρίοι ϑρέι- 
ματα Νείλου ΒοΙίΒ6η, τ. δύγαθ. 09. 
- Ττοῦς 465 ζυιβομθηβαύζοθ ἄλλους. 
δ᾽... ἔπεμψεν σῖτά ἀ16 Αὐἰχε ]απρ' 
ἴῃ 6. γουπουρθμθηάθῃ ΝΥ οἰβο ἔοσύ- 
σοβούχῃ. --- ᾿ΙπαοΥ βομγοιθὺ Πη- 
γαστάγων τ᾽ Αἰγυπτογενεῖς. --- ᾽4ρ- 
σάμης νρ]. Ἠδτοά. 1209. ΥΙΙ 11. 69. 
224. -- Οὠγύγιος 9141. ϑεορύ. 321. 
Ῥαιη. 1086; ΒοΖΟΙομπαηρ 65 [Πτ- 
αἰύθα. ΝΟΣ ὙΝῚΠαΙβθομτηδπη ᾿ἰδὺ Ορυ- 
ΒῸΒ το ἀ6ν ΒΒ] ρθθούθηθ (ἀιρμδ 
Βϑηβκυ, ΕἼαΐ). --- Θῆβαι νον Μοιω- 
ῬΒ15 ἀ16 Ηδαυρίθίααι. --- ᾿ἀριόμαρ- 
δος, Ποτοᾶ. ΝΠ 61. 18. --- ἕλειοι 
(Βοσσόομπον 65 ΝΠ] θ᾽ α) μαχιμώ- 
τατοί εἶσι τῶν Αἰγυπτίων ΤπιυκΚγά. 
ΤΎ 10: 

τς Ὗ 41--48. οη 4 θη σπομαϑὺ 
Β10} 416 Αὐΐϑ]αηρ ἤᾷο ἢ Νογάθῃ 
ἀπα ἀδπη Ὡ80} Οβίρῃ. --- ἁβροδιαί- 

-. 

τῶν: ὅ0Π0]. ὄντως γὰρ τοιοῦτοι οἱ 
“Μυδοί, νρ]. Ἠοτοά. 194. -- οπα 
αΙἸ 6] μῖσθη(1ο᾽βύθη ἩΘου Ο]ρ 6), 6] 6 
85. σᾷπζο ὕΟΙΚ δ ἄρῃ Πθβύ- 
Ἰαπα (ΚΙΘΙ πμ 516 5) Θ᾽ σηθη (δ18- 
τη ΟΠ 6η}"“, πη θοπμάθυθ. αἴθ ΚΙθίη- 
ὉΒΙ ΒΟ ΙΟΠΪΘΥ (Ηρογοά. 1 142), 
α16. δ ϑοποπιιηρ ΠΙΘΥ πὰ πα το κὺ 
ϑοπεπηῦ 5ιπα. -- ὀ(ποβ Ατοΐθαβ οὐ 
ΘΓ Θ5 πγ1} 015 ΟΣ Ρ 115 νθούοϑ (υ 6]. ὅ 4) 
Θχοϊαπύ. --ὀ ἈΖδίοποι (ἐπιμεληταί, 
Ὑν δυάθιῃηθ) βύθῃηῦ δὐθυιθαῦν χὰ βα- 
σιλῆς. --- πυλύχρυσοι: ἅρο᾽ ἄθῃ 
ΟοΙαβαμα 465 Ῥακίοϊοβ. 5. Ηθχοά. 
ΨΊ1ΟΙ. -- ΒΥ Ββομου πη8 ν8}γ- 
ΒΟΒΘΙΏΠΟ ὉΥΒΡΥ Δ ΡΊΊΟΗ δῦ ἅρμασι 
πολλοῖς, ἀἃ πὰ 616 ΔηΔΡ ΒΌΒΟΠ 6 
Προῦϊθ . ὕυ-οὖὐ, πὶοιῦ οὐξ-υυ 
ΠΟΥΤΩΔ] ᾿δύ. --- τέλη, τάγματα, 66- 
ΒΟ δου, ἄρματα τέϑριππα καὶ 
ἑξάϊνππα ὅϑομοὶ. Ποὺ ϑὐγοϊὑνσαρθῃ, 
γ 6 ]ΟΒ . 61 ἄθη Ηθ]]θηθη θα] πο ἢ 
ον Ἠοχηθυβοιθη Ζ61Ὁ ὩὈΡΘΙζουητη 6 
87, Βρ161] 06 ἴτὰ Ῥϑυβίβοῆθη Ηθρθυθ 
οἷπθ Ὀθαθαΐοπαθ ΒῸ]]6 (νρ]. Ἠθ]ΌῚρ' 
θὲ5 Ηομ. Ερροβ ὃ. 8461. --- Μι 
48 νρ]. 21. 

Υ. 49---δῦ. στεῦται, τηϑομὺ ΜΊΘΠΘ, 
16 μέλλει ταῖῦ Ἰπηῆπ. ἘΕαΐ., νρὶ]. 
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ξυγὸν ἀμφιβαλεῖν δούλιον ᾿“Ελλάδι, ὅ0 

Μάρδων. Θάρυβις, λόγχης ἄκμονες. 

καὶ ἀκοντισταὶ Μυσοί: Βαβυλὼν δ᾽ 

ἡἧ πολύχρυσος πάμμικτον ὄχλον 

πέμπει σύρδην. ναῶν τ᾽ ἐπόχους 

καὶ τοξουλκῷ λήματι πιστούς" ὅδ 
τὸ μαχαιροφόρον τ᾽ ἔϑνος ἐκ πάσης ᾿Ξ 
᾿Ασίας ἕπεται. 

δειναῖς βασιλέως ὑπὸ πομπαῖς. 

τοιόνδ᾽ ἄνϑος Περσίδος αἴας 

οἴχεται ἀνδρῶν" 60 

οὺς πέρι πᾶσα χϑὼν ᾿4σιᾶτις 

ϑρέψασα πόϑῳ στένεται μαλερῷ. 

τοχέἕες τ᾿ ἄλοχοί 8᾽ ἡμερολεγδὸν 

τείνοντα χρόνον τρομέονται. 
πεπέρακεν μὲν ὃ περσέπτολις ἤδη 

οι. Γ' 88 στεῦται γάρ τι ἔπος 
ἐρέειν... ἱεροῦ, ἄθη ΠΙΟΠΥΒΟΒ. 
ΥΡῚ. ΕἘυν. Βδοοη. θά ᾿“σίας ἀπὸ 
γαίας ἱερὸν Τμῶλον ἀμείψασα 8ο- 
ἄξω. . Βάλχιον εὐαξομένα. --- Τμώ- 
λου πελάτης (γείτων) ΚοΙ]οΚϊν. 16 
πϑμοτο Βοθβὑμπησηθηρ Ὑγ γα [τὴ ζ0]- 
σϑοπάρθῃ ρΘΡΘΌρη. --- λόγχης ἄχμο- 
νες, ἀκίνητοι ὑπὸ λόγχης, ὡς ἄκμων 
ὑπὸ σφυρῶν ὅ6Π01]., αὰ] ᾿ῃηοπα 1} 
Ἰηϑύδυ Παβύαθ (Ποβίι]15) τοῦπβ 1Π00Ὲ- 
ΟΌΒΒῚ ἴδγαπί. 9]. ἀπδρμβῃ. ἴτρ. 
195, 8 Κο. τοιουτοσί τίς εἶμι, τύπτε- 
σϑαι μύδρος. ἴῃ Αδοῃ. ΕὙΡτη. 8017 
σφύρας δέχεσϑαι κἀπιχαλκεύει λέγων 
μύδρους Καπῃ λέγων ὃἃᾳ8 ἄκμων 
οηὐβέδη θη βθῖη (ἄκμων σφύρας δέ- 
χεσϑαι κἀπιχαλκεύειν μύδρους). -- 
Μυσοί τιῦτα 10} νὸπ ἄἀθη ΤΠ γᾶ γῈ; 
ἀκοντίοισι. ἐχρέοντο ἐπικχαύτοισι 
(ΗΠ ϑγοα. Υ1 14). Ζυν Ζοι 465} σΌΥΘ ἢ 
ΚΥΥΟΒ ΜΆΘΗ 516 σγόοῖὴ Οτοίβο]ρ' 
ῃϑῃΘΖὰ ἀπϑΌ ΒΕ  ΠρΡῚΡ (Χοη. ἀπ. ΠῚ 
2, 281) --- πολύχρυσος 9. 45. -- 
σύρδην ἀθ6 Ἰοηρὸ ἰγϑοῦι τηϑσηῖβαθθ 
οδἴθυν!β, 1 θ81ποοαθηΐθβ ΒΑ ΌΥ]ΟΠΙ 
γ]85 ᾿πηρ] ον υϊηὖ ((. Η.). --- τοξουλκῷ 
λήματι πιστούς, νογἰγαποπα δὰ 6 ἢ 
Μυΐ, τοῖῦ ἄθιη 516 θη ΒΟΡΘΠ ΒΡΘΏΠΘΗ. 
γε]. μονομάχον ἐπὶ φρέν᾽ ἠλϑέτην 
Ευτ. ῬΒοθη. 2300, μουσοποιὸς --- 
μέριμνα Ἠϊρρ. 1428, βοηδρόμου 
σπουδῆς ΟΥ. 1511... 

ἔλ} 

Στρ. θὅ 

Υ. δ06--ὅ8. ΌΒΙ πιομὺ Ὀ]οίΒ α16 
ΤΠ ΙΒ ῃ6 ἀοΥ Ζομηϊδαβομα (Ηθτγοᾶ. 
ὙΠ 86). ἄΖα μαχαιροφόρον ΥϑΒ]. 
Ηεοτοᾶ. ὙΠ δά περσικὸν ξίφος. τὸ 
ἀκινάκην καλέουσι, οἷπ ΚυγΖθ5 σθ- 
γτϑᾶθβ δορί. -- ΒῈὉ φσγανιθὰβ 
ΥΘΡῚΒ 1Π]Ρ 6 7115; ἂσ. 748. ΟΠΟΘΡΗ. 28. 

Υ. ὅ9--064. ΦΖυβδιητηρηΐαββαησ. 
τητησησ αἀοΥ ΖυΣ ΠΟ ΚΟ ΘΠ ΘΌΘΠΘα 
ΒΙΏΒΙΟΒΤΠΟἢ ἃ. Αὐδροζορσθηθη. ἴθ 6τ- 
Ἰοιθαπρ γοὴ Θρίβομθη 6116 Ζιτα 
Ἰγυίβομθι. στένεται, ϑορύ. 872. ΥὙ9]. 
τρομέονταιθ4- εἰδόμην 119: φάσϑαι 
101; σὰ ΑὐἹβίορῃ. παῦ. 281. --- ἧμε- 
ρολεγδὸν τείνοντα (μηκυνόμενον 
50801].) χρόνον, ἀ16 ἴῃ Ὀδηρ' σΘ ΖΒ Ἐ}- 
θὰ Τασθη 5108: 1ῃ α16 Τίᾶμηρο σΖίθ- 
Βθπαθ Ζοιὺ δου. 
ποῖον Τ61], Υ. θ8---118. ὙΙΟΥ 

ΞΘ χορ θηρδααγθ, γνουσθίσαρθη σγῸΠ 
ἄθιη Οδβδιηΐζομοσθ, Ὀθβίθῃοπα 8.8 
ἸΟΠΙΟΙ ἃ ΤὨΪΠΟΥῚ, ὑθι!νγοῖβθ δηδκίδ- 
ΒΌ ΒΟ αι (ν. 86---92. 906---101. 1075Ξ:ΞἙ 
118) Οοὐδὺ ἀυσσο ὥὕγῃκορθ 'ἰπ ἀπᾶ- 
ΡῬᾶβίθ νουνσαπα δέρῃ. )85 Μδ5 τηδ]ῦ 
ἀ885. ἀσαῃρο Αὐΐ- ἀπ ΑὈπορΘη 
ἀον Επαρβπαπηρθη, 485 ϑΟμ ΚΘΗ 
ΖΒ θη Επατομῦ πὰ Ηοῆπαηρ. Υ 9]. 
ὙΥ δβύρμα) ΠῚ 5. 291 8148 πορϑῦ 
{{Ὸ 5: 556: : 

Υ. θὅ--12. .0)ὲ8 Ἡδοὺ δῦ ἅδε 
ἅδῃ Ἠρ]]οβρομὺ σεσϑηρθη“ (αἴ ΘἸ ΠΟΥ 
ΒΟΒΙΒ ΥοΟΚ6). --- περσέπτολις ἴῃτΘ 
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βασίλειος στρατὸς εἰς ἀντίπορον γείτονα χώραν. 

λινοδέσμῳ σχεδίᾳ πορϑμὸν ἀμείψας 
᾿ϑαμαντίδος Ἕλλας. το 

πολύγομφον ὅδισμα ξυγὸν ἀμφιβαλὼν αὐχένι πόντου. 

πολυάνδρου δ᾽ ᾿“σίας ϑούριος ἄρχων ᾿Αντιστρ. 

ἐπὶ πᾶσαν χϑόνα ποιμανόριον ϑεῖον ἐλαύνει τῦ 

διχόϑεν, πεζονόμον τ᾽ ἔκ τε ϑαλάσσας. 
ἐχυροῖσι πεποιϑὼς 
στυφελοῖς ἐφέταις, χρυσογόνου γενεᾶς ἰσόϑεος φώς. 80 

Στρ. 
κυάνεον δ᾽ ὄμμασι λεύσσων φονίου δέργμα δράκοντος. 

πολύχειρ καὶ πολυναύτας, Σύριόν 8᾽ ἅρμα διώκων. 

ἐπάγει δουρικλύτοις ἀνδράσι τοξόδαμνον 4ρη. 88 
᾿Αντιστρ. 

δόκιμος δ᾽ οὔτις ὑποστὰς μεγάλῳ ῥεύματι φωτῶν 

ΑἸ Ββιομύ, 118, 485 ἨουηθυΊβοηθ στο- 
λίπορϑος, τοῖῦ ΑἸΚΙΘηρ ἂἃπ Πέρσαι. 
5680]. κωμῳδεῖ ταῦτα Εὔπολις ἐν 
Μαρικᾷ᾽ ,.πεπέρακε μὲν ὁ περσέπτο- 
λις ἤδη Παρικᾶς“. -- ἀντίπορον 
(ϑαρρ!. 44) δα ον ἀπάθγυθῃ ϑϑιθ 
465 ϑη465 ρσϑίθρϑῃ.---λινοδέσμωῳ σχε- 
δίᾳ ρὲ ταῦββ 1π618 υἱπου}}8 Ἰηὔου 
56 Ἰπποΐα8. ΠῚ1Ὶ6 δαΐῇ α΄16 Τπθ σο- 
Ἰασίθῃ ΒΟΒ]θη σσασάθῃ αυτό ποτ- 
ΒΟΙΖου Ὀοίθϑυισί (πολύγομφον ὕὅδισο- 
μα), νρὶ]. Ηβϑτοά. 11 86 ἐπειδὴ 
ἐγεφυρώϑη ὃ πόρος, κορμοὺς ξύλων 
καταπρίσαντες καὶ ποιήσαντες ἴσους 
τῆς σχεδίης τῷ εὔρει κόσμῳ ἐπε- 
τίϑεσαν κατύπερϑε τῶν ὕπλων τοῦ. 
τόνου, ϑέντες δὲ ἐπεξῆς ἐνθαῦτα 
αὖϑις ἐπεζεύγνυον. --- Η6116 ψγ8 
Τοομῦου ἀθ85 ΤΏΘββα ουβ ΑὐΠ 85 
ἀπ ἀοΥ ΝΘρΠβ61]6. -- [16 σνἱρὶσο- 
πἰθίθίθ ([θβϑ6) Βδῆη (16 ϑ'ομις- 
Ῥυΐοκθ, ἀθυθῃ ζνθοῖκ γγᾶγ, 815 ΒΔ Ππ 
Ζὰ ἀΙΘμ6η) 8415 9008} υπυνουΐομα 
ἄθια Νδοῖζθη 465 Μϑουθβ. Υρφῖ]. 14 
π. 4858 ΟΥ̓Δ ΚΟ] 465 Βακὶβ θ61 Ἠθυοά. 
ὙΠ1Ι 20 ὅταν ξυγὸν εἰς ἅλα βάλλῃ 
βύβλινον. 

Υ. τ8--80.. πα ρϑυβομνγοιησγηῦ 
πα Ὀραγομὺ σης ατορϑδ." θού- 
ριος Τῦ4. ὕτι 50 ΥἹΒΙΏνΟΙΙΟΥ 8 
68, 18π σὰ Ὀθβίθρθῃ. --- ἐπὶ πᾶσαν 
χϑόνα, πἰοῃῦ Ὀ]οίβ Η61188. --- ποι- 
μανόριον νοι ἄθιη Ηθϑῖθ ψ|0 ποι- 
μάνωρ 241 νοὰρ ἄθῃ ΗθουᾺΠγθυ. 

»". 

ϑεῖον: α16 ατοίβο ἀθν Ηθυαθ ἄρου- 
Βοῃσθιἑθὺ 485 τηΘ ΒΟ Ώ ΠΠ0Π6 Μαϑίβ. --- 
πεζομόμον τ᾿ ἔκ τε θαλάσσας [τ 
πεζονόμον τε καὶ ϑαλάσσιον (ναυ- 
τικόν), Υ ΘΟΙ561Ὶ ψῖθ 191. --- {{πίϑ᾽ 
φαγου] βϑισοα, ὑϊομύσοι ΒΘ 6 ]8- 
ΒΦΡΘτη ; ἐχυρός δῦ 416 δ]ΐοτθ, ὀχυ- 
ρός αἴ6 7ἄπροτθ ΕΌστῃ (ἀρ. 44), νρ]. 
Μροιβύθυμδηβ αὐ. α. αὐ. [50 Ὦγ. 
8110 5. 113. -- »ἐφέτης, ΤΎΘΙΌΘΣ 
(ἄον. Ἠρσαθ). --- χρυσογόνου, 870 
βδύδθ, βοΐϑυτι θυ τηγθβ]βομ6 ϑύθτητα- 
γψαΐθυ ἀθὺ ῬΘΥβδσ, Ῥϑυβθὰβ (Ηθγοά. 
ὙΠ 160). νοῃ βϑῖπου Μαΐου ϑηδδ 
ἴῃ (ἰθβία!ὑ οἰπθθ ροΙάθπθη ΒΒ ΘΡ ΘΒ 
οιηρίδηρσθη σχαχᾶθ. ---: ἰσόϑεος φώς 
ἨοΙηΘ 80}. 

Υ.81-- 86. 16 ΕἸΣ ρδυκοιῦ 68 
ΧΘΥΧΘΒ. --- κυάνεον (-νξον ΘΙ Π51}Ὀ]6Ὶ), 
Ἡδρβιοα. ϑοαύ. 7 βλεφάρων ἄπο κυα- 
νεάων, [Όγκ. ἴ. 2 Ἔρως κπυανέοι- 
σιν ὑπὸ βλεφάροις τάκερ᾽ ὄμμασι 
δερκόμενος. --- Ὅ16 ουβίθ! ]απρ' νῸ 
ἄθιη ρϑίϑυΠομθα ΒΙ1ΟΚ ἀθνὺ ΒοΒ]δη- 
σον (Β851Π15Κ6ηΌΠ1ΟΚ) βομθῖηῦ 5108 
85. ἄοὺ Ὑουβύθ ]πηρ νοι θη ΒΙ12- 
ΒΟΒ]ΔΠΡῸπ θην Κοὶῦ σὰ ΠΘΌΘΗ. --- 
ΒδΙΟ ἂη Μαμπβομαῖ, ΘΒ θη ἃ. 
(ϑύσοιῦ-) ὕαρθθ. (Ηρθτοά. ὙΠ 68 
οὗτοι ὑπὸ μὲν Ἑλλήνων ἐκαλέοντο 
Σύριοι, ὑπὸ δὲ τῶν βαρβάρων ᾿4σσύ- 
ριοι ἐκλήϑησαν). --- ΑἸ Π]Θπ6 ἀπὰ 
Καῖμπὰ ἀπρονίβίθ (γρ]. 848. 727: 
οὔθ ἣὅ. 7) ΑΒμ]Π]ομκΚοιῦ σταϊῦ ἄθυ 
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ἐχυροῖς ἕρκεσιν εἴργειν ἄμαχον κῦμα ϑαλάσδας" 90 

ἀπρόσοιστος γὰρ ὃ Περσᾶν στρατὸς ἀλκίφρων τε λαός. 

Στϑ. 

δολόμητιν δ᾽ ἀπάταν ϑεοῦ τίς ἀνὴρ ϑνατὺς ἀλύξει; 
τίς ὃ κραιπνῷ ποδὶ πήδημα τόδ᾽ εὐπετῶς ἀνάσσων; 9 

᾿Ἄντιστρ. 
φιλόφρων γὰρ παρασαίνει βροτὸν εἰς ἄρκυας ἄτας. 

τόϑεν οὐκ ἔστιν ὕπερϑέν νιν ἄνατον ἐξαλύξαι. 

ϑεόϑεν γὰρ κατὰ Μοῖρ᾽ ἐκράτησεν τὸ παλαιόν, ἐπέσκηψε 
δὲ Πέρσαις 

πολέμους πυργοδαΐχτους 

Οτῶκοὶ Ηογοᾶ. ὙΠ 140 κατὰ γάρ 
μιν ἐρείπει πῦρ τε καὶ ὀξὺς ἴρης, 
συριηγενὲς ἄρμα διώκων. --- διώ- 
κων, ἐλαύνων. --- Ὁ16 πϑίϊοπϑ!θ Απ- 
ου βυσδα ἀοὺ ΗΘ] 6 πη 6η ἰϑὺ 488 δόρυ 
(αἰχμή), ἀ16 ἀοὺ Ογιθηΐα!θα (ΠΘΌΘ ἢ 
αἰχμὴ βραχεῖα οὐθΥ ἀκόντιον, δ2. 
νρ]. Φ6σϑιη. 19, 8ὅ---88. Ηδγσοά. Υ͂ 49. 
ὙΠ 61) ἀογ Βορβῃ. Υ9]). 141. 289 
- Ουαδηθ ταῦ σοι ἴἄρη σπ16 ϑϑρύ. 11. 
344. 544. 4θ9. 

Υ͂. 81--92. Ὁυμπιαθυβίθ 0} ἰδ 
485 Ηδθϑὺ ἄθὺ Ῥϑυύβϑυ, ἃ. Π8 ἢ τη η50}- 
ΠΟΒοΥ Βουθομπσηρσ Κ8πη ἰἢτη πῖθ- 
τη βἰθηα μα] θη, π|6 τηϑ8η Π16- 
ταϑη θη ζΖαΐγαθθη Καηη, αδίβ ΟΥ̓ 
ἀυτορ βίασκο ᾿ϑτημηθ α16 ὑηθ06- 
ΖΦ ΙΏΡΊΟΠμ6 Ηοομῆΐπὺ 465 Μθοσθβ Ζὰ- 
γὔοΚηα]έθ. Τὸν ΘΙομίου μαὺ ΟἸ] δ 9 Ε- 
πῖβ πα οἸσθηῦ ποθι Αυβασιιοκ ΟΠ π6 
Ψουτα ἐ]ὰησ νου θαηαθη. --- δόκιμος, 
Ῥουβ γί. 

Ὑ.98--101. ΑΡΟΥ ἄθα Τταρθ ἀθΥ 
Οδύξου Καῆῃ πιθιηδηα ΘΠΗΓΊΠΏΘΗ: 
ἀυγοῖ Ὑ οὐβριθρθίαηρ νοι ΟἸΟΚ ἀπὰ 
Μαομὺ Ἰοοκύ δύ ἄθῃ Μϑῃβοῆθη 1Π5 
Νοὺζ 465 Ὑ ΘΥ ἀθΥΌΘ 8, 818 ἀθιὴ 1656 Υ 
ΟἸπΘ 'ομδαθη. Ζὰ ΠΘΏτηΘη πϊοῃΐ 
οπὐκοτητηῦ. 16 ϑομυ]α, ἀϊθ ὕβρις, 
πΈ]ομ6 ἄθη Νοῖά ον Θδέξοι σγϑοκύ, 
στοῦ ἀθυ τ τοι τα 182, 808 8η. 
-- παρασαίνει, σαίνουσα παράγει. -- 
Μη ἄρκυας ἄτας νρ]. δίκτυον ἄτης 
Ῥγοιη. 1078, γάγγαμον ἄτης Αρ. 8601, 
Ήοτ. Τ' 91 ἄτην ἣ πάντας ἀᾶται. 

Ν. 102--118, Τὺ δου ἀθυξοῦ α16 
ἰγάσουβοηθ Τοοκαπρ 8η, Ἃ6Υ ἀϊθ 
ῬΟΥΒΟΥ (ϑῃδσ σοβομοηκὲ ΒΑΌΘΗ: 

10 

516 ΒΘΌΘη α16 αἰ ρον σίθ Κυϊοσ- 
ΓΒσαηρ, σὰ ἀον 88 Ξ'ΟΒΙΟΚΒ8Ι 516 
Ῥογαΐβη, νυ] ββθη (νρ]. ἀθὴ ΟΠογρ5. 
862 Γ)ὺ υπα 510} οὔπ Βριιῇ δυΐ 488 
Μϑϑὺ σοναερί. --- ϑεόϑεν (ἡ ἐκ ϑεῶν) 
μοῖρα, ΝΑ ΘΙΒΌΔΟΒ, πϑοΒθοτη. ΤῊΘΟΪ. 
5. 1498 -- χατὰ Πηοῖρ᾽ ἐκράτησεν 
(Κι. Π 8.68, 48. Δ. 4), 5156 Βεῦ 65 
αἀυτομσοβοίζῃ ἀπαὰ ἄρῃ ῬΘυβθιη ϑαΐ- 
οὐἹοσῦ ἃ. 5. χ. Ποὺ αθάδῃξκο 1δὺ ἴῃ 
φυτοὶ 56] θβίδπα!ρο Βάῦζθ Δαβίδ θυ- 
ϑεϊορύ τ Αρ.. 160 λόγος τέτυκται, 
μέγαν τελεσϑέντα φωτὸς ὄλβον τει- 
νοῦσϑαι.. ἐκ δ᾽ ἀγαϑᾶς τύχας 
γένει βλαστάνειν ἀκόρεστον οἰξύν. 
- πυργοδάϊχτος: δ: Εὔϊνθ Βράθαδαῃρ; 
ΟῚ ρῬϑββίνθῃ ΥΥ οὐδ! άσηρ τσὶ ἀν- 
δροδαΐατος ΟΒΟΘΡΒ. 860; νρ]. ἀρ. 
110. -- οἱππιοχάρμας κλόνους (Ἀρ. 
406), τοββθῦπσητηθ πᾶ 65 ΤοΌΘη. - 
ἀναστάσεις ἂσ. ὅ89. --- εὐρυπόροιο, 
γγοχ α. ΥοΥ ουτη Θρ1 50}. --- πο- 
λιαινομένας νοτὰ σου! σθη ὙΥ ̓πά- 
Βϑθοῃ δυϊβομϑυτηθηα, νρ]. 485 Ηο- 
ΤΩΘ 5086 πολιῆς ἁλός. ΟαἴᾺ]] 64, 18 
τογίδαιιθ ΥΘΙΩ]ΡΊΟ ΒΡΌΠΙΒ5 ᾿Ἰποδποϊξ 
τηᾶδ. --- ἐσορᾶν ΗοΥ. Οα. 1 8, 19 
ΑἋΙ (Β10015. ΟΟᾺ]}118) νἹα Ὁ τηδγθ ἔυτ- 
ϑ᾽άσπι. - ἄλσος, νρ]. ϑαρρὶ. 868. 
ἁλίρρυτον ἄλσος. Τ) 88 ΒοΙΠρΘ Μθου. 
ΥΩ]. ῬΙφαί. Μ1. ΟἹ. Π ὅ, 8 ἴῃ Ἰοοἱβ 
Νορύσμ!β ἐθιηρ]βαὰθ ἐγ α]οπξῖβ 
(488 ΟΥΡΊΠΆ] παρετραγῴδει). --- λὲπ- 
τοδόμοις αὐπησοθευῦ; Μοίηθκο λὲπ- 
τοτόνοις, ἀἀηπροβραπηΐ, δι Βοῦπχα- 
Θῃθη ϑίσβησθη θθβϑίθμθπηαθ Τὰ (66 Υ 
ΞΟΒΙΠ6), Βομτ ἐς λεπτομίτοις, ΒΟΥΙΡῈ 
λεπτοϑόνοις (νοι ὀϑόνη Το γα Βα) 
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διέπειν ἱππιοχάρμας τὲ κλόνους πόλεών τ᾽ ἀναστάσεις. 

ἔμαϑον ὁ’ 

ματι λάβρῳ 

ἐσορᾶν πόντιον ἄλσος, 

᾿Ἄντιστρ. 

εὐρυπόροιο ϑαλάσσας πολιαινομένας πνεύ- 
110 

πίσυνοι λεπτοδόμοις πείσμασι λαοπόροις τε μαχαναῖς. 
- , ,ὔ 

ταῦτά μοι μελαγχίτων 

φρὴν ἀμύσσεται φόβῳ. 

ὀᾶ Περσικοῦ στρατεύματος, 

τοῦτο μὴ πολὺ στένη- 

ται κένανδρον μέγ᾽ 
καὶ τὸ Κισσίων πόλισμ᾽ 
9 , 2 

ἀντίδουπον ἄσεται, 

ὀᾶ, τοῦτ᾽ ἔπος γυναικοπλη- 

δὴς ὅμιλος ἀπύων, 
2 

το. 

11 

ἄστυ Σουσίδος" 

᾿ἄντιστρ. 130 

βυσσίνοις δ᾽ ἔν πέπλοις πέσῃ λακίς. 120 

πᾶς γὰρ ἱππηλάτας καὶ πεδοστιβὴς λεὼς 

Τιο]ομύβιππ ὑπαὶ  Θυτηθϑβθη Ποῦ, δαΐ 
ἀοΥΡΊΘΙΟΠ θα 510} Ζὰ νυ] 5861. λαο- 
πόροις μαχαναῖς, ϑοΒ16. 

Ὀτιύνον ΤῸ 1], Υ.. 114---189. Ζνοὶ 
ΒΘ ΥΟΡΒΘηρδᾶγθ, ἀἃ5 οὐβύθ ἴπ Καίδ- 
16 Κι. ἐγοομββομθη ὈΙροάϊθοπ ({61]- 
Ὑγ6 186. ΘΟ ΒΥ μη Κορ θυ); ἀἀ8 Ζυϑιΐθ 
ἴῃ θη ΖΘ] θυβύθῃ  ΘΥΒΘη 85 5γη- 
Κορίουύοπ (καύδ! κί.) σόοι. Ὠϊρο- 
αἼθθη (Ξ- Κυθθκουη) Υ. 8 5 Θ΄ θη 
ὑγοομ 150} - ἀα Κύν ΠΒοπθη Τιοραῦα θη 
τηϊῦ ΑὩΒΚΤυΒ15, Υ. 4 ἃτι8 ΘΙ ΠΘΥ {το ἢ. 
Τυϊροῦτϊθ {ΠΥ Ρ ΒΔ] Κυι5) Ῥοϑύθμθπα. 
6]. Ὑγοβῦρμδ! 5 Π Ά. 4058 4τ2 Ὁ. 
ὙΥΔΕΥΒΟΠΘΙΏΠΙΟη τὰ Ἃἃ8 θγϑίθ 
ΘΟΣΓΟΡΏΘΗΡΘΔΥ σοὺ (610 ΘΙ Π6η; (88 
Φιοιΐθ νοῦ ἄθη δηάθγθη Ηδ]Ὀ- 
ΘΠοΥΘ νογροϑίγασθη. Απηρϑὺ αν Ζυ- 
τ] ΚΟΘΌ]ΘΌΘμΘ. ὑτπὰ αἴ6 Αὐβρθζο- 
Θθηθη, ᾿γυίβοηῆθ Αὐβίγαμρ ὑῸῈ 
Υ. ὅ9---Ο4. 

Υ. 114--Τ|9. ταῦτα (189. 10. Κα. 
6.9 Ἃ Δ υρ], χῃὶ Αὐ' ΝΡ: 8519). 
οσθη ἀοΥ Οδίδην, ἀδίβ ΧΘΥΧΘΒ 
ἀαχοι ἰΠρουσααῦ Ὑ βου] απηρσ ὑπᾶ 
ύγαῖθ 510} πα βϑίημθιη Ηθθ16 ζὰ- 
Ζίθῃθ. --- μελαγχίτων Ῥᾳ}1ὰ νϑβίθ 
1πααΐαβ, 1. 6. Ἰασ 6 ΠΒ; νρ]. ΞΌΡΡΙ. 78, 
Αρ. δ40 ᾿υπᾷ 488 ΗοΙηθΙ 506 φρένες 
ἀμφιμέλαιναι. --- ἀμύσσεται Ἰδοοτνα- 

Στρ. 

ἴα τηθύμπ; 161. --- ὀᾷ νδθ, Δρβιομύ- 
ΠΟ Πομἀαυθσου ΚΙαροσα. [Π06Ὶ 
ἀθῃ θη. Ὀ61 [πὐθυ]θκύϊοπθη Κν. 
Αἴ, 8. ΔΑ. 2. -- τοῦτο ὈθΘΖιθηῦ 510} 
Ὑ6 122 τοῦτ᾽ ἔπος δα ἀθη δηρσθ- 
ἐὰηγίθη πιῇ. ΥΩ]. Αρ. 1884 “μηκέτ᾽ 
ἐσέλϑῃς᾽ τάδε φωνῶν, Ἐϊατη. ὅ10 
τοῦτ᾽ ἔπος ϑροοούμενος “ἰὼ δίκα. 
- πολύ, νοὶ]. ϑδρῦ. ὁ πολὺς κατὰ 
πτόλιν ὑμνοῖτο. Κυ. ὅϊ, ὅ. --- στέ- 
νηται στὶ0 62. 

Υ. 120---128. Κισσίων Ἵ: -- φόβῳ 
μὴ. ος στένηται καὶ ἄσεται καὶ... 
πέσῃ, Κι. 84, 8. Δ. ὅ. ἃ. 12. --- γυναι- 
κοπληϑὴς ὅμιλος 1ιϑῦ Αρροβιίιοι ζΖιὶ 
πόλισμα: 416 ὙΟΙΚδΙηθηρο ἀ685 οὐθαύ 
θδβύθηῦ πὺν ἃὺ8 ΕὙΘαΘη, ἀὰ 8116 
Μᾶμππου ἴῃ θη Κυϊθο σοζοσθη βἰπα 
(κένανδρον ἄστυ 119). ἴτῃη ϑ'οΠτηθυΖ8 
πογάθη 416 ΒΎδτιθη 1ῃγ αθνϑμα θυ 
ΖΘΙΎΘΙΙΒ6η, ΟΥΘΗ Ά]ΠΒΟΠΘ5. ΖΘΙ ΟΠ Θη 
ΔΟΥ ΤΊΔΌΘΥ, 109. ὅ87. 8551 1060. 
ΞΌΡΡΙ. 181. Ομοθρῃ. 21} 

γ. 126--182. Βεργυϊπαπμπρ Θὲ 
Οατδίβο ἄορ ΒθβουρηΒ αἀαγοἢ α16 
Οατδίβθο ἄθν οίδῃν. -- πεδοστιβής 
νγῖΘ ΘΌΡΡΙ. 1000 κνώδαλα πτεροῦντα 
καὶ πεδοστιβῆ. -- καταλελοίπασι 
τὴν πόλιν ἀκολουϑοῦντες Ξέρξῃ 
ὡς μέλισσαι τὸ σμῆνος ὅ0801. ὙΥ6 
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σμῆνος ὡς ἐκλέλοιπεν μέλισσαι σὺν ὀρχάμῳ στρατοῦ, 
τὸν ἀμφίξευκτον ἐξαμείψας ἀμφοτέρας ἅλιον 

πρῶνα κοινὸν αἴας. 

190 

λέχτρα δ᾽ ἀνδρῶν ὁδῷ πίμπλαται δακρύμασιν. ᾿άντιστρ. 

Περσίδες δ᾽ ἁβροπενϑεῖς ἑκάστα πόϑῳ φιλάνορι 186 
τὸν αἰχμάεντα ϑοῦρον εὐνατῆρ᾽ ἀποπεμψαμένα 

λείβεται μονόξυξ. 

ἀλλ᾽ ἄγε, Πέρσαι, τόδ᾽ ἐνεζόμενοι 
στέγος ἀρχαῖον 

140 

φροντίδα κεδνὴν καὶ βαϑύβουλον 

ϑώμεϑα, χρεία δὲ προσήκει. 

πῶς ἄρα πράσσει Ξέρξης βασιλεὺς 

ΖΙαρειογενής. 14 

τὸ πατρωνύμιον γένος ἡμέτερον. 

πότερον τόξου ῥῦμα τὸ νικῶν. 

4116 ΒΙθῃθῃ, ὙΘΠΠ 516 ΒΟ ΒΥΤΉΘΗ, 
ἀοΥ ΚΟοπιρὶη ἴοϊσοπα ἄθη ΒΙΘπθη- 
βίοοκ νϑυ]ββθῃ, 80 ᾿ἰϑῦ 416 σϑῃζθ 
να Το Π1σο ΜΙ πομπῇ τητῦ Χ ΘΥΧΘΒ 
ἀαβσοζορθη. ΒΕἿΙ τὴν πόλιν (ἀ16 
Ηδρισηδτ) ἐγ σΊ ΘΟ δπ5 ἄθιη (ἸΘΊ0Ὲ- 
1556 σμῆνος οἴη; 8.66 75 ΙΓ 85 
ΟἸΘΙΟΠ 15 Ὀ61 ἄθι ΘΡίβομθῃ ΕΒ. 10 γον 
2. Β. Β 51 ΕΠ δυβροίμηνί. σὺν ὀρχάμῳ 
στρατοῦ σομότέ ζατα ΟἸΘΙΟ  πῖββθ 
ΑΟΥΝ 6156]). --- 16 Αμδκσυβιβ Ὀθβίθὺ 
1ῃ βίη. απα Οδρσοηβίσ. δι15 τόν. -- 
ἐξαμείψας (09) τὸν ἀμφίξευκτον 
ἀμφοτέρας αἴας κοινὸν ἅλιον πρῶνα 
(819. Ασ. 801), ἀσργοσαύϊνο Ηδϑαΐαπρ' 
γοη Βοβυϊμτπητησθησθη. Πρών ΟΠ ΑΘΓ 
ΒΟΠΘΗ γΟΥΒΡΥΙσθη ἄθῃ Καβίθ (προ- 
βλῆτες ἀκταί α. ἅλιος πρών σῖθ 
πόντου προβλής ϑορῃ. ΡΗ1]. 1455). 
16 νοῦ Ὀθιάθη ὥοιΐθη (ἀμφι-) Ζὰ- 
ΒΔΙΠΙΠΘΗ (κοινόν) βϑ]οομίθ ΟΠΘ 
Μρογθδκίβέθ Ῥθιάου Τιϑπαᾶθυ, ἅ. 1. 
αἴθ α16, Καβέθπ Ὀθῖάθυ Κοιθπθηΐθ 
νου πάθημᾶθ Βυΐοκο: κοινόν ἰδ 
ΘΙ σθαῦ 0} Αὐἰυιθαῦ σὰ ἄθη ἴῃ ἀμ- 
φίξευκτον Ἰϊθραπάθη Βορυμ ζυγόν 
(485 ΒυΟΚΘΗ]ΟΟΒ. ἰδῦ Ὀθιάθῃ Κοη- 
Εἰπθηΐθη σθιη θ᾽ Πβ81η), μδὺ 510} ΔΌΘΥ 
ἴῃ ἴγθιου γβῖβα 8Ἰη πρῶνα 8ηρθ- 
ΒΟΒ]ΟΒΒΘΗ. 

Υ. 138--189. 16 βϑμηβαομύ ἴπ8- 
Ῥθβομάθυθ ἀοὺ δἰ πβᾶτη ΖΡ ΘΌ]16- 

Ῥθπθη ΕὙδιθη. ὁδῷ, ἀπουσίᾳ ὅ680]. 
- ἁβροπενϑεῖς δ ἁβρόγοοι 541, 
δ χ. 16} ΚΙαρΘΒά. ὙΡΙΈΕ 548. 
1012. --- Περσίδες ... ἑκάστα ΚΥ. 47, 
28. Α.,5. ἩΠΠΠ 51, 8. Αηπ. 2. -- 
αἰχμάεις νοι ἄθτα πϑὐϊοπδίθη {[Ππέρτ- 
5Β0ῃ1θα ἀογ Βοναῖηυηρ (52. 85) 8Ὁ- 
56Πῃ6πᾶ. --- εὐνατήρ 161. ΞΌΡΡΙ. 66. 
- ἀποπεμψ. Οαΐα]}] 66, 29 νἴτυσι 
τηϊ ΐθηβ. ΤῚΡᾺ]} 1 8,9 Π 6118... Τὴη6 
οατη τοϊξξοσοῦ ὑτθ6. - πόϑῳ λείβε- 
σϑαι, ἵπ ΒΘ μπβαοιὺ Εἰπβομτηϑομέθμ. 
-- μονόξυξ, οἷπθ Αγύ ΟΧχγυτθοσοι 
Μ 16 ΘΙ ηβθῖη σορδδγίδ, ἃ. 1. νὸπ 
ἄθτη ῬᾷΔΥ ᾿ἰϑὺ 816 8116]5 ζυσΐοκ- 
ΘΘΌΠΘΌΘΗ. 
ΟΥ̓͂, 140--Ι1ὅ4. Βογίδοίζαπο (685 
ουβύθῃ 16115 (485 Αυΐιγοίθη 465 ΟΠΟΥΒ 
ὙΓΙΓ τηο νι υ) ὑπ Απκύπαϊσπηρ' 
ἀοΥ δαυΐϊιηθίθπαθη ΚΟμιρΊη- Μαΐου, 
ΘΘΒΡΥΟΟΠΘη. νοῖὰ Κουυρῃδῖοβ. Ὅ]ϊ6 
ΑΡβιομὺ 465 ΟΒουβ, 510} δὰ τνταθθ. 
ἀθ5 Ῥϑύθῖοβ (στέγος ἀρχαῖον) 201 
Βογαίιπηρ' πα θυζαβοέζθη, Ὀ]61ὺ πη- 
οὐ Ὁ, πο 1} Αἴοββα δυβομϑιηῦ. --- 
γον ϑγβύίθμηθ δ δ 5 ΒΟ ΠοΥ ΠΙτηθίθυ: 
ν9]. ὙΥοβύρμαδα 5 Π 5. 414. -- χρεία 
δὲ προσήκει ρῬαταια κύβοι ἐσ χρείας 
προσηκούσης. --- τὸ πατρωνύμιον 
γένος ἡμέτερον ,,Θἴη6. ΑὈΒίδττηπΠηρ' 
ΟὐοΥ ν᾽ Θἰση ἢΥ θη ϑίδτοση, νοη ἄθββθα 
ΑΒΠΘη (ῬΘΥΒΘΙ5) ὙΓ1 ὈΠΒΘΥΘη ΝἝΙΠΘΗ 
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ἢ δορυκράνου 

λόγχης ἰσχὺς κεκράτηκεν. 

ἀλλ᾽ ἥδε ϑεῶν ἴσον ὀφϑαλμοῖς 160 
φάος ὁρμᾶται μήτηρ βασιλέως, 
βασίλεια δ᾽ ἐμή. προσπίτνω" 
καὶ προσφϑόγγοις δὲ χρεὼν αὐτὴν 
πάντας μύϑοισι προσαυδᾶν. 

ὦ βαϑυζώνων ἄνασσα Περσίδων ὑπερτάτη., 1δῦ 

μῆτερ ἡ ξέρξου γεραιά, χαῖρε. Ζαρείου γύναι" 

ϑεοῦ μὲν εὐνάτειρα Περσῶν, ϑεοῦ δὲ καὶ μήτηρ ἔφυς. 

εἴ τι μὴ δαίμων παλαιὸς νῦν μεϑέστηκε στρατῷ. 

(Πέρσαι) ΒΔ ΌΘμ" ἴῃ τοίου Ὑ  υθΙη- 
ἀσηρ ἀθγ Εἰριμοί. Υρὶ.. ϑορῆῃ. 
Ο. Τ. 480 τὰ μεσόμφαλα γᾶς μαν- 
τεῖα. -«( ΟΡ ἀ85 Βορθῃδηζίθ θη 
(Βορϑηβομιθίβθη, 8150 416 ὙΥ αἴ ἀθν 
ῬΘΥΒΘΥ, 8. 86) ΒΙΘΡΎΘΙΟΗ δῦ οαθυ 416 
γαῖ ἀοὺ Ἠθ]]Θμθη (δορυκράνου, 
γ6}]. 84). -- δορύκρανος (νοῃ δόρυ 
τι. κάρανον) λόγχη, ἀ16 ὥριῦσθ 81 
Κορΐίθ ἀθ5 Ξ'ρθθυβομδῖίδβ. 

Μιύ Υ. 180. δυβομοιηῦ (νοῦ αθπη 
τϑομβύθῃ ΕἸηρδηρ Π6Υ) δα ΘΙ Π ΘΠ 
ΤΈΉΤΟΙΒ655861 σοίγαροθ (γρὶ. 607) 
Αὐοββῶ ὑπ ψιῖγὰ νοῦ ἄθῖὴ ΟἼΟΥ 
ΘΕΥΓασομύβνο!] Ὀορου δύ. Αὐὔοββθδ νῶν 
πῃ Ηογοά. ὙΠ 2 οἷπθ ΤοομίοΥ (65 
Κγτοβ πα α16 συγοιΐθ θυ 1 65 
Πᾶγθῖοβ Ηγβίαβριβ, δι ἀθη. 516 
Βτοίβθη ἘΠ 5 αθύο (ἡ γὰρ "Ἄτοσσα 
εἶχε τὸ πᾶν κράτος, 606, 8), ἀπά 
νοη ἴππὶ Μαυίίζον 468 Χϑῦχθβ. ΥὙῬρΙ. 
5. 8, Α. 22. --Ὁ θυ ες ἤδε.. 
ὁρμᾶται γουμ δ] 510} Κααθ] ζΖὰ 
προσπίτνω (ἤδε γὰρ ὁρμᾶται). 
φάος ἴσον ϑεῶν ὀφϑαλμοῖς, ἾΣ 
ΟἸαμΖ, ΜΙΘ6 6 8185 (ΟΟὐξογδαρθη 
ϑέγ (Βνδομ ΟΊ, ΤῸ 15: 59: ἈΞΟῚ 
- προσπίτνω (Ζὰ Υ͂. 82) 5. ν. ἃ. 
προσπυνῶ: ν᾽ ἀΘ6Υ ΚΟΥΥΡΠΔ105 ὑπαῦ, 
ταδομῦ ἀοΥ πον ΟΒοΥ πδοι. ΑΠδΠ 
ὉΠ ΠῚ νόμος ἐστὶν ἐπιχώριος 

᾿ Πέρσαις τὸν εἰς ὀφϑαλμοὺς ἐλϑόντα 
τοῦ βασιλέως μὴ πρότερον λόγου 
μεταλαγχάνειν πρὶν ἢ προσκυνῆσαι 
αὐτόν. αν. Οτ. 1607 προσκυνῶ σ᾽, 
ἄναξ, νόμοισι βαρβάροισι προσπίτ- 
νων. --- χρεών (ἐστι), 9ὅ. 141. 
᾿Επεισόδιον πρῶτον (1δῦ--- 

-- 

581), ἀ16 Μιί61- υπὰ Ηδαρύρατθϊθ 
ἋὯ05 ϑύζοκβ, αἱ] οσΊθο ἢ ρθη] θη 
6118 1ῃ θυ αἰ θυ τ] ΟΠ θη Μϑ [56 
α68 Π)18]0ρ5, ἄθση ἐθύγϑμ. ὑγοο. οϑύ. 
ΟΝ δβῦρμε) " Π 5. 462), 6115, θ61 ἀδὺ 
ΘΙ Π6η Εὐγχ ἈΠ αη σ᾽, 10 1 τη ὈΙΒΟΉ ΘΗ 
Τυϊτηθίθυ. 

Υ. 15 --1ὅ8. Βορτάϊβυμρ (6 Γ 
Αὐοβδα ἀασοῦ ἀθη ροβϑδιηΐθη ΟΠΟΥ 
(πάντας 164). βαϑύξωνος οτϑὺ ἄθρουν 
ον Ηδοθ σορστγίου (ἀΔ ΠΟΥ στοίβου 
κόλπος), δος ἈΠάθο ΒΥ ΚΙ ἅσπιηρ' 
ἵϑησ σαοργιοῦ, 50 αἀδ|5. 510} 6ἱη 
ὑ1ο ον ἘΠπβομηὐ ἃτὰ ΚΟΥΡΟΥ ὈΙΠα οἰ’, 
ΟῚ Ἠοτηθ νούζαρβυγθιβθ Τυϑομύ 
ΘΙ ΒΟΉ ΘΥ ΕὙΘΘΗ, ΒΡ ΘΙ ΤΟ ΙΒΟΠΘΥ 
πα ὈΘΒΟμαΘΥΒ νοη (αὐ! η6, Ζ. Β. 
βαϑύξωνος Δήδα Ρὶπά. ΟἹ]. ΠΙ 88. 
Κ Ε Ηρϑυμδπῃ, ρυῖθοῆ. Ῥυϊναύα. 
22, 21, ΗδοΙρῖσ, Ηοτα.- ροβ 5. 2103. 
- μῆτερ ἡ γεραιά Κι. 4, 2. Α. 1. 
- ϑεοῦ, νοῦ ΔγΘ105 ὑπαὶ ΧΟΥ͂ΧΘΒ, 
Π8ΟΠ οΥἹΘη ΒΟ μου δι 6 τοὺς βασι- 
λεῖς ϑεοὺς καλοῦσιν οἱ Πέρσαι 568}0]., 
Οανύ. ὙΠ] ὅ.11. --- ξὐνάτειρα ψιθ 
1ῃ ἄθιη (μου θα 188: νρ]. 160 ἀπα 
Ζὰ Ῥτοπι. 01. --- ἔφυς ΖΘιυρτηδύΒ0Ε, 
ἀὰ αἴ16 Ῥαυδ]]6] 15] θυπηρ ἀθὺ ὈΘΙ θη 
ΟἸΙθαθυ ἄυσγοι μὲν... δὲ αἴθ Αὐΐ- 
ξαββαηρ 65 ογβύθῃ (εὐνάτ.) 85 
γοκαῦϊν χὰ νϑυθιθύθη βομοιηῦ. -- 
ΝΙΒῚ ἔοντίθ ρυϊδύϊηδ ἔογσύαπδ (ατ|8}}15 
ουωῦ 5Ὲ [)8110) πᾶπὸ ῬΘΥΒ1Β τί, 
οϑὺ, ἴθ Θ] μοι ΕᾺ]116 Χουχθβ πϊομῦ 
815. ϑεὸς (ΗΘΥΥΒΟΒΘΥ νὸρ σοίίοτ- 
ϑ]θίομον ΜΘΟΒ) σὰ ὈΘΖΘΙ ποι πυᾶγθ. 

Υ. 159---104. Αὐποὴ Αὐοβδβα ἃθηΐ 
ὉπρΊῦοκ. --- ταῦτα, 114. --- ἐμὲ καρ- 
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ΑΤΟΣΣΑ. 

ταῦτα δὴ λιποῦσ᾽ ἱκάνω χρυσεοστόλμους δόμους 

καὶ τὸ ΖΙαρείου τε κἀμὸν κοινὸν εὐνατήριον. 100 
κἀμὲ καρδίαν ἀμύσσει φροντίς -- ἐς δ᾽ ὑμᾶς ἐρῶ 
ὖὔϑον, οὐδαμῶς ἐμαυτῆς. οὖσ᾽ ἀδείμαντος. φίλοι --- 

μὴ μέγας δαίμων κονίσας οὖδας ἀντρέψῃ ποδὶ 

ὔλβον ὃν Ζαρεῖος ἦρεν οὐκ ἄνευ ϑεῶν τινος. 

ταῦτά μοι διπλῆ μέριμνα φραστός ἐστιν ἐν φρεσί. 160 

(ἤἦτ᾿ ἀχρημάτοισι λάμπειν φῶς ὅσον σϑένος πάρα. 
μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πλῆϑος ἐν τιμῇ σέβειν. 

ἔστι γὰρ πλοῦτός γ᾽ ἀμεμφής., ἀμφὶ δ᾽ ὀφθαλμῷ φόβος" 

ὄμμα γὰρ δόμων νομίξω δεσπότου παρουσίαν. 

πρὸς τάδ᾽. ὡς οὕτως ἐχόντων τῶνδε, σύμβουλοι λόγου ιττὸ 

τοῦδέ μοι γένεσϑε. Πέρσαι. γηραλέα πιστώματα" 

πάντα γὰρ τὰ κέδν᾽ ἐν ὑμῖν ἐστί μοι βουλεύματα. 

ΧΟ. εὖ τόδ᾽ ἴσϑι, γῆς ἄνασσα τῆσδε, μή σε δὶς φράσαι 
μήτ᾽ ἔπος μήτ᾽ ἔργον ὧν ἂν δύναμις ἡγεῖσϑαι ϑέλῃ" 
εὐμενεῖς γὰρ ὄντας ἡμᾶς τῶνδε συμβούλους καλεῖς. 11 

δίαν, τ. Π 46, 16. Α. 8. -- ἀμύσ- 
σει, 11ὅ. -- ἐμαυτῆς, ἃ. 1. ἀογΥ ἀε- 
ἀδῆκο σὐηγῦ πιοηῦ γοὴ ΤῊ] ΒΥ, 
ΒΟΠάΘαμ δύ ΤῊ] ἀαχο ἄθη ϑπρσδύι- 
σοπᾶθῃ ΤΥδατη ΘΙ ΠΡΈΘΘΌΘΗ. --- οὖσα 
ἀδείμαντος, δ οἢ πϑὸ Ηροτοά. ὙΠ 8 
ουβομθιπὺ Αὐοββῷ 815 δῖπθ ὑπεαύκγϑ- 
ἔσθ Εται. --- μὴ. . ἀντρέψῃ ἰϑὺ 
γΟῸΠ ἄθιη ἴπ κἀμὲ. . φροντίς 116- 
σϑπάθη ΒορΥ ἀονὺ ΕΌσοΠὐ ΑΒΕ ρῚρ΄. 
- μέγας δαίμων σ“ὶθ 172. --- κο- 
νίσας οὖδας ἀυγο α16 ΤΥΪΙΉΤΉΘΥ 
ἄθη Βοάθῃ Ὀϑβϑίβα θα. ἀπ θυ Ηοτη. 
Ξ 146 εὐρὺ κονίσουσιν πεδίον (ἀὍγο ἢ 
16 μαβίρο ΒἸΘΟἨΐ). 

Υ. 16θ8ὅ---109. ταῦτα, 114. --- φρα- 
στός ἐστιν, πέφρασται (γ6]. πλαγ- 
χτὸς οὖσ᾽ Αρ. 598), οἰπθ συ] ἢ 8 
{Προυϊθστιηρ 1ϑῦ 1ἢ ΤΥ Ζατῃ αταπα- 
βεὺζ σουθι. Τ6ὺ ἀορρϑὶίθ αυππᾶ- 
βαΐζ σιγὰ {6118 815 ΘΥΖΘΌΡΈΠΡ' 
(μὴ --- λάμπειν κτὲ.), [6115 415. Ἐπύ- 
ΒΟΉ] ΙΒ (μὴ --- σέβειν) σασοῦθη. θη 
Μᾶμπουτ ομπθ ΜΙ] ουβέγϑ]ῦ ποῦ 
αογῦ Βυῆτη, ἄθὺ ἴγου Κυδὴ οπύ- 
ΒΡΥΙΟΗῦ, τγ8 1] 516 ἴῃ ἄργθῃη ΒεοἰμΕ- 
τἸρππρ σοῃθτητηῦ βἰηᾷ. Ὅϊ16 βομξζθ 
ΟἾπΘ ἄρῃ Μδμῃῃ 5'παᾷ δποὸ πίομὺ 
τγου ζαβομδύζθη; ἄθημ 488 ΘΥ̓ΚΘΠΠΘ 

10} 76ὑχύ, ἃ την α16 ἀπρϑῦ πη ΧΘΥΧΘΒ 
χοιρύ, ἀδΙβ ἀοὺ Μδηπη ἀ16 Κυοπθ 465 
αδηζθη 18. Υὶ]. (πο. 984 ὀφϑαλ- 
μὸν οἴκων νοι Ογθβίθβ, Εατη. 1025 
ὄμμα γὰρ πάσης χϑονὸς Θησῇδος 
ἐξίκοιτ᾽ ἂν εὐκλεὴς λόχος. --- ἀμεμ-- 
φής α. 1. τοῦ ἀμβούθη ϑιομύαχη 
Κὔπμηθη ΨΙΓ σα θη 561}. 

Υ. 1τ0---11ὅ. πρὸς τάδ᾽ (ἀδτδαΐ 
Β1Π), 780. 829. ΝΟΟΘᾺ Βϑπῆρου πρὸς 
ταῦτα, 5. σὰ τ. ΝᾺΡ. 990. Ζυάδτηι 
οὐκΙᾶσὺ ἀαγοἢ α16. οὐνγαβ Ῥυοβδίβομθ 
γεπάσηρσ (ἀπὸ ἀρ. 1898. ΞΌΡΒ. 

. ΑἹ. 282. 999. Απὺ. 1198) ὡς οὔτ. ἐχ. 
τῶνδε. --- σύμβουλοι λόγου πῖο 118 
τῶνδε συμβούλους (σθῃ. ΟὉ].). -- 
λόγου τοῦδε γον ΠΘΥ ἔο]ροπάθη Βγ- 
ΖΒ] πηρ 465 Ττυδυτηθβ -- ΟΠέρσαι, 
140. 2δὅ. 259. --- πῃ νΟὈ]5 βἰδδ βαηῦ 
ΤῊΪΗΪ, ἃ γΟΡ]5 ροπαθηΐ. Βπγ. Ηθ6]. 
1441 ἐν σοὶ τόδε. ὅορῃ. Ο. Ἐ. 814 
ἐν σοὶ γὰρ ἐσμέν. --- Πιοῖτη ἀγὰ ΒΟΉ] 556 
αογ Πρᾶβθ, σψῖθ 247:. ϑορῃ. Ο. Ἐ. 
121. τ60:. Ἐπ᾿. ῬΏοΘα. 1418. α. οὔ. 
- ἴσϑι μή. . φράσαι, ταργκο αἰἶγ, 
ἀδΙβ ἀὰ πἰομΐ Ζυγθίτη8} βαρθα ἀδγίδα. 
-- ἔπος... ἔργον, 485 σῶῃζθ (6- 
Ῥιοὺ 465 Μοόρ!ομρη, ϑόρμ. Ὁ. Β. τῶ. 
219 8148 --- ΟὐἸΌι8 ποβίγο ἔβοϊθηαὶ 
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1. πολλοῖς μὲν αἰεὶ νυκτέροις ὀνείρασιν 
ξύνειμ᾽ ἀφ᾽ οὗπερ παῖς ἐμὸς στείλας στρατὸν 

᾿Ιαόνων γῆν οἴχεται πέρσαι ϑέλων. 

ἀλλ᾽ οὔτι πω τοιόνδ᾽ ἐναργὲς εἰδόμην 
ὡς τῆς πάροιϑεν εὐφρόνης᾽" λέξω δέ σοι. 180 

ἐδοξάτην μοι δύο γυναῖκ᾽ εὐείμονε., 

ἣ μὲν πέπλοισι περσικοῖς ἠσκημένη. 

ἣ δ᾽ αὖτε δωρικοῖσιν, εἰς ὄψιν μολεῖν, 

μεγέϑει τε τῶν νῦν ἐχπρεπεστάτα πολὺ 

κάλλει τ᾽ ἀμώμω. καὶ κασιγνήτα γένους 18 

ταὐτοῦ" πάτραν δ᾽ ἔναιον ἣ μὲν Ἑλλάδα 
κλήρῳ λαχοῦσα γαῖαν, ἣ δὲ βάρβαρον. 
τούτω στάσιν τιν᾽. ὡς ἐγὼ ᾿δόκουν δρᾶν. 
τεύχειν ἐν ἀλλήλαισι. 

φΡούθδίαβ (4 ο] 085) φυϑθῖγσθ νϑ]ῦ 
1. 6. αὰ8δ8 ἴπ ποβύτω φρούοβίαίθ 518 
Βαμῦ. 

Υ. 116--180. Ἐν] υπρ' τὼ ΤΥ1- 
τηθίου. -- μὲν... ἀλλά (179), Ηοτ- 
ψουβΘΌυπρ' 465 συχοϊΐθη (]16 465, τγ16 
4. Β. οῃη. Γ' 214 ἀγόρευε παῦρα 
μέν, ἀλλὰ μάλα λιγέως α. οἵ. -- 
στείλ. στρ. ῬΔΥΘΏΒ, τη Θη8 Θχϑσοὶ- 
στη, ἀρ. 799. -- ᾿Ιάονες 58:87. 
ἸανδμΔΒ, Ἢ. ΞΟΠΟ0]. Ατ. ΑΟἢ. 104 
πάντας τοὺς “Ἕλληνας ᾿Ιάονας οἱ 
βάρβαροι ἐκάλουν. ΤηΒΌΘΒΟΠαΘΥΘ 
ΔΌΘΥ σαὶὺ 16 ἀθΥ Ζὰρ 465 Χϑυχθβ 
θη Ζη ΙΟΠΊΒΟΠ6η ϑύδτπτηθ σοῃῦ- 
τῖρθη ΑὐΠΘΠΘ ΗΝ. --- τοιόνδ᾽ ἐναργὲς. 
(υ61]. ὅ18. Ῥτύότα. 068) δηθῃ 50] ΟΠ ΘΠ 
ἀθα 1 θη βὐαύῦ ΘΙ θη 50 ̓ ἀθαθομθα, 
γν9]. ῬΙαῦ. Ῥγού. 8118 τὴν ἐναντίαν 
ἅπασαν ὁδόν. -- εἰδόμην νρ].. 48. 
Θ2. --- εὐφρόνης σᾶτχ 6 νυκτός 
(200). 

Υ. 181--199. Αἰοβθαὰβ Τυϑαπ,. 
ΒΕ δοκεῖν ἰδοὺ ϑιυθ)]οκὺ θᾶ] ἀδὺ 
Τυδατηθηᾶθ (188). Ὀ81α 485 Ἃἀε- 
ἰγϑαχηΐα (181 α. ΒΟΡΒ. ἔν, 1018 Ν. 
ἐδοξάτην μοι τὼ δύ᾽ ἠπείρω μολεῖν). 
τ-- ἠσκημένη, κεκοσμημένη. Ἐιγ. ΤοΟΠ. 
826 εὖ ἤσκησαι πέπλοις. -- Ὅϊ6 
ΒΡΘΖΙΠΒΟη ἀΟΥΒΟΠ6. (ΘΙ 0Π6]]Θηΐβοῃθ, 
Ἠοτμθυίβομῃθ, να]. Ηδοχοά. Υ' 88 ἢ γε 
ἑλληνικὴ ἐσϑὴς πᾶσα ἡ ἀρχαίη τῶν 
γυναικῶν ἡ αὐτὴ ἦν τὴν νῦν δω- 
οἶδα καλέομεν) Βυδαοπίγαοηῦ τγᾶγ 

- 

παῖς δ᾽ ἐμὸς μολὼν 
κατεῖχε κἀπράῦνεν. ἅρμασιν δ᾽ ὕπο 190 

ον Κὔγζθυθ, ἄστη θ]οβθ μοι, τγ6]- 
ΘΒοΥ ἄρθου ἀθη ϑομαϊζθση τοὺ ὥρϑη- 
Βθη (περόναι, πορπαι) ἔοϑύρθμα θη 
ψγαγαθ, ἵπὶ {Πηὐουβομ]θθ σὸὰ (61 
Ἰομβοοα χιτὼν ποδήρης ταῖῦ Ατυτη6]π 
(Εογοὰ. 1. 1., Ηβθιτηδῆηπ ὅτ. Ρυϊ- 
ναὐα]ύ. 22, 9... 8). -- μεγέϑει 815 
ΤΟΝ γθβθῃ; 5. 11ν. 1 7 (υϑρὶ. 
ὙΠΙ 6) Βαριύθατη ἔουτηδιηαιθ ΥἹΓῚ 
ΔἸτΤαπδηῦο ΘΙ Ρ]]ΟΥ̓Θη. Δ Ρ ΙΒ. ΟΥΘπι- 
ααθ Παμηϑη8. --- τῶν νῦν ἐχπρέεπεστ. 
ῬΥΘΔΟΒΥ]ΟΡΊΒΟΗ 5. ν. ἃ. ἐκπρεπεστάτα., 
τῶν νῦν πολὺ ἐκπρεπεστέρα, Κα. Τ| 
8. 49, 10. Α. ὅ. Υρ!. Ηοπι. 4 δθ0ὅ 
ὠκυμορώτατος ἄλλων, Β 618 καλ- 
λιστος ἀνὴρ τῶν ἄλλων Ζ]αναῶν, 
Το. Ηϊδϑῦ. Γ ὅ0. 501]08 οὐηηΐϊατη δηΐθ 
86. Ῥγποίρυμῃ. --- κασιγνήτα, υτ- 
ΒΡΥΠρΡΊΙΟμΘ ΖαβδτησηθηρθῃὌεισ Κοὶΐ 
ΔΟΥ Ὀοιάθη Εγαΐθθ πὰ ὙΌΙΪΚΟΥ. 
ΒΕῚ Ἠροβϑιοα ΤΏθορ. 807 ὑἀπᾶὰ 889 
τογάθη Εὐρώπη ππᾶ ᾿“σίη πίθου 
αθη Τδομέθοση ἀ65 ΟΚΘδμΟΒ τ. (6 Υ 
Τοῦμγβ δυΐσοζβη]ῦ. --- Ῥαΐσδτα δὰ- 
ἔθια ἱποοϊθθαηῦὺ αἰΐογα συαθοδτῃ ἰθυ- 
Τῶτα βοσίθ πϑοίδ, δἰΐθυϑ ὈΔΥθ ΤΆΤ. 
1. 6. Ῥαίγι τη δοοθρογαπὺ 1Ἰηοοϊοπάδηα 
11ὼ ατϑθοίΐδυη, 86. ὈΔΥΌΔΥΊΘπη. --- 
Ἀλήρῳ ἀοΥ Θοβομυγίβέου ἀπίθσ οἷπη- 
δια θυ, τῖθ αἴθ αδύέξον οτα. Ο 191. 
-- βάρβαρον ᾿Θ]]Θπΐβομθ Ναϊνοίαῦ: 
ῳδῦ. 8387. -- τούτω (188) υπᾶ αὐτὼ 
(491), Κα: 58. 1. Δ 8. -- τεύχειν γ ΟΠ 
ἐδόκουν ὁρᾶν ἰτοὺχ ὡς ΔοΜΠδηρὶσ, 
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ξεύγνυσιν αὐτὼ καὶ λέπαδν᾽ ἐπ’ αὐχένων 

τίϑησι. χὴ μὲν τῇδ᾽ ἐπυργοῦτο στολῇ 
ἐν ἡνίαισί τ᾿ εἶχεν εὔαρκτον στόμα, 
ἣ δ᾽ ἐσφάδαξε. καὶ χεροῖν ἔντη δίφρου 
διασπαράσσει καὶ ξυναρπάξει βίᾳ 19 

ἄνευ χαλινῶν, καὶ ζυγὸν ϑραύει μέσον. 
πίπτει δ᾽ ἐμὸς παῖς. καὶ πατὴρ παρίσταται 
“ΖΙαρεῖος οἰκτείρων σφέ᾽ τὸν δ᾽ ὅπως ὁρᾷ 
Ξέρξης. πέπλους ῥδήγνυσιν ἀμφὶ σώματι. 

καὶ ταῦτα μὲν δὴ νυχτὸς εἰσιδεῖν λέγω. 

ἐπεὶ δ᾽ ἀνέστην καὶ χεροῖν καλλιρρόου 

ἔψαυσα πηγῆς, σὺν ϑυηπόλῳ χερὶ 

βωμὸν προσέστην, ἀποτρόποισι δαίμοσιν 

ϑέλουσα ϑῦσαι πέλανον, ὧν τέλη τάδε. 
ὁρῷ δὲ φεύγοντ᾽ αἰετὸν πρὸς ἐσχάραν 0 φευγ 9 χαθρ 
Φοίβου: φόβῳ δ᾽ ἄφϑογγος ἐστάϑην, φίλοι" 

μεϑύστερον δὲ κίρκον εἰσορῶ δρόμῳ 

πτεροῖς ἐφορμαίνοντα καὶ χηλαῖς κάρα 

Κα “δῦ; 4. Α. 7. ὙΕΙ. ϑορῆ. ΤυδοΠ, 
1288 ἀνὴρ ὅδ᾽, ὡς ἔοικεν, οὐ νεμεῖν 
ἐμοὶ φϑίνοντι μοῖραν. --ὀ ἣ μὲν, 
Αβῖα μαὺ βύοἱζ τοῦ 1ῆγϑιη Αὐΐζαρ' 
(ἄθτα 900} ὑπ ἄθῃ ΝϑΟΚΟΗῚ); ἀδ8- 
ϑορθη Ευτορᾶ (Η6]11]35) ΞΟΒ]αρ πῃ 
910}. Επγ. ἔτ. 821 Ν. εἰκὸς σφα- 
δάζξειν ἦν ἄν, ὡς νεόξυγα πῶλον 
χαλινὸν ἀρτίως δεδεγμένον. -- 
ξυναρπάζξει βίᾳ πὶο βίᾳ φέρειν νοι 
Ῥξογάθη, ποθ ἀυτομρθμθη, ΒΟΡΆ. 
ἘΠ]. 126. Εὐτν. ΗἸρΡΡ. 1224. --- ἄνευ 
χαλινῶν ἀοΥ Ζᾶρο] Ἰδαϊρ, 516 8Ὁ- 
σουΐοπα  αδρϑηΐθὶ! 198. -- πίπτει 
γόοτῃ ν Ὥρϑῃ. --- σ“φέ πϑομ ΠΟΙ ΘΥΊΒΟΙ 
418 ϑῖπρ., Ῥγοότη. 9. ϑαρύ. 469. 618. 
τη. 610. νρὶ. σφιν 189. --- ὅπως 
ἰθιηρουαὶ ἴθ ἀθὺ 8] ύθβθη ΞΡΥΘΟΠΘ, 
2. Β. Ηοῃ. ". 208 Τρῶες δ᾽ ἐρρί- 
γησαν ὕπως ἴδον αἰόλον ὄφιν. -- 
πέπλους ἴῃ πποϊζοβίοσ Αὐβαθῃπυμρ' 
4685 Βορυ, ψι6 1060, νρ]. 182. -- 
ῥήγνυσιν, 125, 468β. νου Μϑπηοτη 
ΘΌΘηβο Ηρτχοα. ΠΠ 66. Οὐτί. Υ 12,12. 
ΠΥ ΘΟ τηουΖ ΠΡΘΙ 5θῖη ΜΠ ΒΟΘΒΟΒΙΟΚ 
βίδισουῦ 510} θη ΑΠΌΠΟΚ ἀ68 
γαΐθουβ, νρὶ]. 1688 

Υ. 200--210. Βράθαϊαμρβυο ]Ἱθβ 
ΕὙΤΘΌΙΠ15 ὍΟΥ Αἰοθβαὰ π8ὸ}8 ἄρχῃ 

200 

20ὅ 

Τταυτηθ. --- ἔψαυσα πηγῆς π80ῃ 
ἄθυη βοΒ]τητηθη Τυαῦτηθ, ἰἰογίγα- 
συπρ ΒΘΙ]ΘΗΊΒΟΠΟΥ διδίθ, νρὶ. ΑΥ. 
Πδη. 1838. Εν. Ηρκ. 72 α. ἃ. -- 
σύν, Α΄. 111: Βθουῆοδ, ταϑητ ἅΥΒ 6 
ϑαβυι]. -- βωμόν, φοδύϊδβομθ Κοη- 
βύγα Κύϊοπ (ν9]. 140), στῖθ ΞορὮ. ἔν. 
599 Ν. προσστῆναι μέσην τράπεξαν. 
ΤΠ γῖσθπβ (οἱ Πέρσαι) οὔτε βωμοὺς 
ποιεῦνται οὔτε πῦρ ἀνακαίουσι μέλ- 
λοντες ϑύειν, οὐ σπονδῇ χρέονται, 
οὐκὶ αὐλῷ, οὐ πέμμασι, οὐκὶ οὐλῇσι 
(Πεστοά. 1 182). --- ἀποτρόποισι δαί- 

εμοσιν, οἷς ἀποτροπιαζόμεϑα τοὺς 
ὀνείρους ὅ8680]., νοῦ 8116 Ηβδ]ῖοΒ 
(ϑορἈ. ΕἸ. 424 ἡλίῳ δείκνυσι τοὔναρ) 
οὔδν Ῥῃδθοβ (206) π80 ἢ ΗΘ] ΘΠ ΒΟΒΘΥ 
Ὑουβίθ Παρ. --- ὧν τέλη τάδε, ἄθποη 
1686 Ορίθυραθθη δηρθῃῦσθη (Ζα- 
Κοτητηθη). --- Φοίβου... φόβῳ, Απ- 
ΚΙΔπρ ψ|6 ἀρ. 1080 ΟΒο. 911. -- 
οι. Χ' 189 κίρκος, ἐλαφρότατος 
πετεηνῶν. --- κάρα, τοῦ αἰετοῦ, ν9]. 
210. Ηοιη. ἡ 5258. ἐπέπτατο... 
κίρκος, ᾿ἡπόλλωνος ταχὺς ἄγγελος" 
ἐν δὲ πόδεσσιν τίλλε πέλειαν ἔχων. 
Ηδοχοά. ΠΠΠ| τὸ ἐφάνη (τὶ ΤΥδυτϊη) 
ἱρήκων ἑπτὰ ζεύγεα, δύο αἰγυπιῶν 
ζεύγεα διώκοντά τε καὶ τίλλοντα 



ΠΕΡΣΑΙ, 99 

τίλλονθ᾽ ὃ δ᾽ οὐδὲν ἄλλο γ᾽ ἢ πτήξας δέμας 
παρεῖχε. ταῦτ᾽ ἔμοιγε δείματ᾽ εἰσιδεῖν. 

εὖ γὰρ ἴστε. παῖς ἐμὸς ὑμῖν δ᾽ ἀκούειν. 

210 

πράξας μὲν εὖ ϑαυμαστὸς ἂν γένοιτ᾽ ἀνήρ. 
κακῶς δὲ πράξας --- οὐχ ὑπεύϑυνος πόλει. 

σωϑεὶς δ᾽ ὁμοίως τῆσδε κοιρανεῖ χϑονός. 

ΧΟ. 
οὔτε ϑαρσύνειν. 

οὔ σε βουλόμεσϑα, μῆτερ. οὔτ᾽ ἄγαν φοβεῖν λόγοις τῷ μ᾿ σι 

ϑεοὺς δὲ προστροπαῖς ἵχνουμένη. 
εἴ τι φλαῦρον εἶδες, αἰτοῦ τῶνδ᾽ ἀποτροπὴν τελεῖν. 

τὰ δ᾽ ἀγάϑ᾽ ἐχτελῆ γενέσϑαι σοί τε καὶ τέκνῳ σέϑεν 

καὶ πόλει φίλοις τε πᾶσι. δεύτερον δὲ χρὴ χοὰς 
γῇ τε καὶ φϑιτοῖς χέασϑαι᾽ πρευμενῆ δ᾽ αἰτοῦ τάδε 220 

σὸν πόσιν Ζ,αρεῖον, ὅνπερ φὴς ἰδεῖν κατ᾽ εὐφρόνην. 

ἐσϑλά σοι πέμπειν τέκνῳ τε γῆς ἔνερϑεν ἐς φάος. 

τἄμπαλιν δὲ τῶνδε γαίᾳ κάτοχα μαυροῦσϑαι σκότῳ. 

ταῦτα ϑυμόμαντις ὧν σοὶ πρευμενῶς παρήνεσα᾽ 
εὖ δὲ πανταχῇ τελεῖν σοι τῶνδε κρίνομεν πέρι. 225 

ΑΤ. ἀλλὰ μὴν εὔνους γ᾽ ὁ πρῶτος τῶνδ᾽ ἐνυπνίων κριτὴς 

καὶ ἀμύσσοντα. -- οὐδὲν ἄλλο (ἐποίει) 
ἢ παρεῖχε, Κα. 62, 8. Α. τ. --- δέμας 
Ζὰ παρεῖχε. -- ὅ080]. Α. ἀετὸν 
τὸν Ξέρξην φησί, διὰ τὸ βασιλικὸν 
καὶ γενναῖον, ἱέρακα δὲ τὸ τῶν 
᾿4ϑηναίων (Ἑλλήνων) στράτευμα, διὰ 
τὸ πρὸς τοὺς Πέρσας ἐλάττονα ἔχειν 
κατὰ πολὺ τὴν δύναμιν. 

Υ. 210--214. ἔμοιγε... ὑμῖν δὲ, 
1608. - ΝϑΟΠ καχῶς δὲ πράξας 
Ῥυϊομύ: Αὐοββῶ, ἀπὸ 6. ΚΟΠΙΡΊΟΠΘΗ- 
γνὔταθ πἱομύβ σὰ νϑύσθῦθη, θη (18- 
ἄδηκοη 8 α16 5οῃ] πητηθη ΕΌ]Ρ ΘΗ 
ἄον Νίθάθυϊαρθ ρ] δύο. Ὁ αἀπᾶ 
οὐ μὺ ἀ88 ΤΥδβθΠομθ, ἀ85 ΔΈΟΙ 
ἴπ ἀΐθβθιη Β8116 ποοῖ Ὀ]61ύ. Υρ]. 
Ἀρ. 498 ἀλλ᾽ ἢ τὸ χαίρειν μᾶλλον 
ἐκβάξει λέγων" τὸν ἀντίον δὲ τοῖσδ᾽ 
ἀποστέργω λόγον. --- ὁμοίως, ὥσπερ 
καὶ πρόσϑεν (Ἰκῖδη. Μοτο. οοπᾶ. 
40 τοῖς γεγηρακόσιν ἵπποις ἐοικώς, 
ὧν οὐδὲ τὸ δέρμα ὁμοίως χρήσιμον. 
Αὐομῖ]ο οι. ἔν. 91 οὐκέϑ᾽ ὁμῶς ϑάλ- 
λεις ἁπαλὸν χρόα) Οὐδ᾽, 16 9 πὴ 
1ππ Κοὶη ΠΩρΊ τος Ὀο γοῦο δ 6“". 

Υ. 21ὅ--δοῦ. Απὐσνοτὺ 465 ΟΠπου- 
ἔτ θυβ (1 δ θυ ο6π ἔγοοῖ. Τοὐγα- 
τηθύθυη). ΥρΊ. ϑορῃ. Ὁ. ἢ. 89 ἢ 

ἈΒΟΗΥΙΟΒ, ῬΘΥΒΟΓ. 

οὔτε ϑρασὺς οὔτ᾽ οὖν προδείσας 
εἰμὲ τῷ γε νῦν λόγῳ [)85 ταῖ- 
βαιηδύθ ἰϑῦ πηΐθυ 8116 [Ππηβἰϑηάθῃ, 
α16 Οαδύξου. ϑησασαΐθη. --- μῆτερ, 815 
Κοπιριη- Μαΐου (156), ἀοοἢ νρ]. 664. 
--- προστροπαῖς, ΒαρΡΡΠΟΔὕΊΟΠ6. --- 
φλαῦρον, τηϊαυβύαστη. Υ 5]. ὅορῇ. ΕἸ. 
046 εἰ μὲν πέφηνεν ἐσϑλά (μη ] 10 ἢ 
φάσματα ὀνείρων), δὸς τελεσφόρα, 
εἰ δ᾽ ἐχϑρά, τοῖς ἐχϑροῖσιν ἔμπαλιν 
μέϑες. -- τῶνδε πιϑοὴ ἄθπι ΚΟ]]6Ις- 
ἄνθη εἴ τι. --- Επβύαϊῃ. Ηοι. Οα. 
κα Ὅ18 οἰκεῖον νεκροῖς ἡ χοή. -- 
γῇ ν9]. 0281. 640. --- πρευμενῇ σὰ 
σὸν πόσιν ΖΙαρεῖον. --- τάδε, ατὴ ἴο]- 
σϑμαᾶθβ, πἄταΠ 0ἢ ἀἃ5 πέμπειν τ. 5. ὙΥ. 
--- ϑυμόμαντις (ν61]. ϑυμόσοφος, ΑΥ. 
Νυῦ. 877), ἐκ τοῦ ϑυμοῦ μαντευό- 
μενος, ὅ08}0]. οὐ φύσει μάντις, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ λογισμοῦ κρίνων καὶ ὑπὸ ἐνθυ- 
μήσεως, Οδροηίθι! νορ ϑεόμαντις. 
-- παρήνεσα, τὰ ἀν. Νὰθ. 114 ἃ. 
Κι. 58,6. Α. 8. --- τελεῖν ᾿πίγβ. Κυ. 
8 ὅ2,2. Α.1. ὕπβοεθ Τυδυτηθαΐαμῃρ' 
σομὺ ἀδῃΐη, 65. σου θ ἐν ἀἸΟῊ 81165 
συὺ 50} θυ ]]θη. Του ὉΒου γ ὺ 
Β0ΒΠ16 βὺ ταϊῦ θἴπθυη οἹ ΠΟ νου ΒΘ [Ι͂56ῃ- 
ἄρῃ Υ οτίϑ. 

9 



854 ΑἸΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

παιδὶ καὶ δόμοις ἐμοῖσι τήνδ᾽ ἐκύρωσας φάτιν. 
ἐχτελοῖτο δὴ τὰ χρηστά᾽ ταῦτα δ᾽. ὡς ἐφίεσαι, 
πάντα ϑήσομεν ϑεοῖσι τοῖς τ᾿ ἔνερϑε γῆς φίλα, 

εὖτ᾽ ἂν εἷς οἴχους μόλωμεν. κεῖνο δ᾽ ἐχμαϑεῖν ϑέλω, 2380 
ὦ φίλοι, ποῦ τὰς ᾿άΑϑήνας φασὶν ἱδρῦσϑαι χϑονός. 

ΧΟ. τῆλε πρὸς δυσμαῖς ἄνακτος Ἡλίου φϑινασμάτων. 

4. ἀλλὰ μὴν ἵμειρ᾽ ἐμὸς παῖς τήνδε ϑηρᾶσαι πόλιν. 
ΧΟ. 

ΧΟ. 

ΧΟ. 

πᾶσα γὰρ γένοιτ᾽ ἂν ᾿Ελλὰς βασιλέως ὑπήκοος. 
4. ὧδέ τις πάρεστιν αὐτοῖς ἀνδροπλήϑεια στρατοῦ; 

καὶ στρατὸς τοιοῦτος ἔρξας πολλὰ δὴ Μήδους κακά. 

41. πότερα γὰρ τοξουλκὸς αἰχμὴ διὰ χερὸς δάοις πρέπει: 
οὐδαμῶς" ἔγχη σταδαῖα καὶ φεράσπιδες σαγαί. 

28ὅ 

299 

240 

Α΄. καὶ τί πρὸς τούτοισιν ἄλλο: πλοῦτος ἐξαρκὴς δόμοις; 231 

ΧΟ. ἀργύρου πηγή τις αὐτοῖς ἐστι, ϑησαυρὸς χϑονός. 238 

Α7Τ. τίς δὲ ποιμάνωρ ἔπεστι κἀπιδεσπόξει στρατῷ; 241 

Υ. 226-281. Ἐπ δῦ ΕΥ̓ τ]Ο ἢ 
Θυτητ Πρ  ηα, 8150 81 ΘΙΠΘΥ 50 ψΟἘ]- 
πο Π]οπάθῃ Ἀὐβθριαρ ΖᾺ ὈΘΡΘΡΈΘΗ, 
κριτής, ὅ20. ΟΠο. 81. ὙΊ. ὀνειρο- 
χρίτης. --- ἐκύρωσας, ἀὰ παδὲ ἀϊθδ6 
σἰαυθν ὔγαϊσθ Αὐβ]θρτιηρ σΘΡΘΌΘΗ. 
ΥΩ. 5621. --- - ϑεοῖσι, 210---219: τοῖς 
ἔνερϑε γῆς 2206. -- φίλα ϑήσο- 
μὲν, ΠΔῸῃ ὙΥΠΠΒΟ γουτϊομύθη. “-- 
εὖτε, Κν. 69, 28, νρ]. βαρὺ. 388. --- 
δπδτθσο ΕΣ Κυπαϊστηρ πϑ 0 ΑὐΠθη, 
88 (σῖθ ἄθπὶ ΠΙΟΒ ΕΓ 50 ΔῈ 6 Β) 
Αἴοββα (415. 485 πππι ξοιθατο Ζ1οῖ 
4685 ΕΘ] Ζιρ 5) ὈΘΒΟΠ 6 Υ5 ]οθϊρ᾽ 1ϑῦ. 
1)16 Εταρθ ἀθὺ Αἴοββα δὐϊηπουξ 8 ἢ 
α16 ΒΊαρθ, πΘ]ομ6 Πάτϑῖοβ δαΐ 16 
Κυπᾶθ νοῦ ἀθὺ θυ υθμπαηρ (6Υ 
Βίααὺ ϑαγᾶθβ ἀυτοι αἴθ ΑἸΒΘΠΘΥ ἃ. 
ἸοπῖοΥ 8.1) Β61Π6 παρθθαμρ; γτἹομίοίβ, 
οἵτινες εἶεν οἱ ᾿Δ4ϑηναῖοι (Ποτοά. 
Ὗ τοῦ). Μιῦὺ Βομοὺ Βοίηραϊσιηρ 
τηυίβίθ ἀοὺ ὐμθηΐβοηθ Ζ.ΒΟΠΘΈΘΥ 
ὍΘΙ 510} ἄθηκβῃ:, )ὰ τισεὺ α16 τπ- 
θοδομβίοίθ δϑίααθ πϑμοῦ ΚΟΗΠΘΗ 
Ἰουη θη“, 

Υ. 282--2948, πρὸς ταῖς δυσμαῖς 
τῶν φϑινασμάτων τοῦ ἡλίου, ἴδγη 
ἴτη Ὑγοβίθῃ, τὸ Ἃ16. ϑόομηθ γϑυ- 
Βομπιπαθὺ, νυρ]. 486. ὅ48. Ῥγοσα. θ 
ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκτοις 
πέδαις. 16 Ῥαπβομίομίθ Απβασποϊεβ- 
Ὑγ6156 τηϑ] ΖΡ] Ι οἢ 416 στοίβα Επὺ- 
ξευπαπρ ὑπᾷ Θνϊηπουΐ ἀδάθτοι ἅδη 

ΗΥΘΥ, ἀ8|5 δ᾽ 510} ἄθῃ Ββομδυρ]αῦζ 
ον Ηδμαϊπηρσ τνγοῖϊῦ ἴτὰ Οβίθη Ζὰ 
ἀθηκθη Β8Ρ06. -- ἀλλὰ μήν (326) 
Β410 Ἐϊηνγθπάθππηρ' σΘΡῸ εἴθ Απ- 
σΆθ6 ἀθβ. Ομοῦβ, Π810 γογυσαπᾶοθ- 
ταπρ' ἀΔυ θυ, ἀδ15 ἀθπποο ΧΟΥΧΘΒ 
. 5. ἡ. ΑΡΘΙ Γ᾽ Βεαῦ 65 ἰγούζαθιι 
σούμδῃ, νγ8 11 Αἰῆθῃ ἀδὺ ΘΒ 856] 
Ζὰ σϑης Η6]185 ἰϑύ. γένοιτ᾽ ἄν, εἰ 
᾿άϑήνας ἕλοι. --- ἔρξας.... κακά ΜΌΝ 
8.15 π ΠΟΥΘ Βεβεϊππησπσ Ζὰ τοιοῦτος 
(5. ν. ἃ. πὰ 416 ΒοβοΒο θοῦ 
Ὧἀ65 Ηθουθβ σὰ Ὀθαχίθι!θη, Ὀταπομὺ 
ΤΊ ΒΤ 111 Ζιι ὙΊΒ56Π, δ [5 656“ πὶ. 5..γ.). 
Ὑ6]. Κυν. δ7. 10. Α. 1 (ἰοὐχίθβ Βει- 
5Ρ16]). --- Μήδους ππροπδα 5. Πέρ- 
σας, 191 τὑπὰα 5οῃβύ. --- ΕΥΤΗΠΘΙΌΠΡ' 
ὃ Μαγδίμου. -- γάρ, ἘγεἸᾶσαμρ; 
σὰ 280. --- τοξουλκὸς αἰχμή, Ὀορσθπη- 
ΒΡ ΠΘηαθ (86) ὥριύζθ, 416 ϑριῦζθ 
(Ρ811) 4685 Βοροπβομα ἐσθ. - δάοις, 
Βοβῦραβ. --- ὥὅρθϑουθ ἣν θη Ν8}- 
Καθ ἀπ ΞΟΒ1146, ΕΒ]. 84}. 147. 
- ἄλλο, πάρεστιν αὐτοῖς. γεϊ.. 
Ἡρτχτοά. ὙΠ 9 “Ἕλληνας οὐ τιμωρη- 
σόμεϑα; τί δείσαντες: κοίην πλή- 
ἅεος συστροφήν: κοίην δὲ χρημάτων 
δύναμιν; --- γ.938 Ηΐηνγοῖβ 80} ἀϊ6 
ΘΙ ΡΟΥΘ  σ ΤΟΥ ΚΘ νοι Πϑατῖου, ΒΌΘΚΗ, 
δὐαδίβῃ. ἃ. Αἰ. 5. 4208, -- - ποι- 
μάνωρ Ττῦ. --- οὖν, ΘΠ 5186 Κοὶπ 
ΟΡουμααρύ μαῦθη. Ἠρτγοᾶ. ὙΠ 108 
κῶς ἂν δυναίατο. .. ἐόντες γε 
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ΧΟ. οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ᾽ ὑπήκοοι. 

ΑΤ. πῶς ἂν οὖν μένοιεν ἄνδρας πολεμίους ἐπήλυδας: 

ΧΟ. ὥστε ΖΙαρείου πολύν τὲ καὶ καλὸν φϑεῖραι στρατόν. 

“41. δεινά τοι λέγεις κιόντων τοῖς τεκοῦσι φροντίσαι. 240 

ΧΟ. ἀλλ᾽ ἐμοὶ δοκεῖν, τάχ᾽ εἴσῃ πάντα ναμερτῆ λόγον" 
τοῦδε γὰρ δράμημα φωτὸς Περσικὸν πρέπει μαϑεῖν., 

καὶ φέρει σαφές τι πρᾶγος ἐσϑλὸν ἢ κακὸν κλύειν. 

ΑΓΓΕΛΟΣ. 

{ἢ 

- ϑ. [Ξ ΩΣ 2 

γῆς ἁπάσης ᾿4σιάδος πολίσματα. 

Περσὶς αἷα καὶ ταὺς πλούτου λιμήν, 200 

ὡς ἐν μιᾷ πληγῇ κατέφϑαρται πολὺς 

ὔὕλβος. τὸ Περσῶν δ᾽ ἄνϑος οἴχεται πεσόν. 
ὦμοι, κακὸν μὲν πρῶτον ἀγγέλλειν κακά" 

ὅμως δ᾽ ἀνάγκη πᾶν ἀναπτύξαι πάϑος. 
Πέρσαι" στρατὸς γὰρ πᾶς ὄλωλε βαρβάρων. 

ΧΟ. ἄνι’ ἄνια κακά. νεόκοτα 
καὶ δαϊ᾽. αἰαῖ διαίνεσϑε,. Πέρσαι. τόδ᾽ ἄχος κλύοντες. 

ἐλεύϑεροι πάντες ὁμοίως καὶ μὴ 
ὑπ᾽ ἑνὸς ἀρχόμενοι στρατῷ τοσῷδε 
ἀντιστῆναι; Αὐῇ ἀϊθθ6 Βταρα (685 
ΧοΥχθρ φηὐνοσγίθὺ Π)οιηαγαΐοβ: ἐλεύ- 
ὕἅεροι ἐόντες οὐ πάντα ἐλεύϑεροί 
εἶσι" ἔπεστι γάρ σφι δεσπότης νό- 
μος, τὸν ὑποδειμαίνουσι. πολλῷ. ἔτι 
μᾶλλον ἢ οἱ σοὶ σέ. -- ἐπήλυδας, 
ἐπιόντας ψὶθὸ ϑϑδρύ. 84: δηάοΥ8 
ΞΌΡΡΙ. 195. 401. 011. -- κιόντων 
5. ν, 8. ἐλϑόντων, νοι κιών (Ραγύ. 
ΑοΥ.). “Ζυ τοῖς τεκοῦσι (τῶν) κιόν- ᾿ 
τῶν γ9]. Κυν. 41. 10. Α. 1, Ἐὰν. ΤΡΗ. 
Τ᾿. 1801 (τῶν) κρατούντων. --- δο- 
κεῖν͵ Κα, δῦ, 1. Α. 8. --- τάχ᾽ εἴσῃ Δρ. 
489. ὅορῃ. Ὁ. Β. 84. --- πάντα να- 
μερτῆ λόγον, πᾶσαν ἀλήϑειαν. ΜΡ]. 
Ζὰ 119. -- ογ Βοίθ Κοιησηῦ νοη 
ἀοΥ ΠἸκοα ϑοιΐθ (σοσὰ απαρυμηκὺ 
4685 ῬαΠΠκυ 8). --- ΠΙ16865 ΜΆΠΠΘ65 
Τιαῦΐ οσιθοῦ 510}. 8415 οἷ ῬΘΥΒΙΒΟΠΘΥ͂ 
Κυπα [ν (885 ΒΕ κοπη θη, τηϑη 5:6 ῃὺ 
65 ἄρ Μδῃπθο 8, αδ[8. ου ἴῃ ρϑὺ- 
ΒΙΒΟΠΘΥ Τα οΥ 180. -- πρέπει: ΒΌΡΡΙ]. 
121 πρέπουσιν ἄνδρες νήϊοι ἰδεῖν. 
ΞόΡῃ. ΕἸ. 664 πρέπει ὡς τύραννος 
εἰσορᾶν. Ἔαγ. ϑαΡΡ]. 1056 πρέπεις 
ὁρᾶν. 

Υ. 249---οδῦ, Ῥυχημπδηβοπου Β6- 
υἱομύ. --- Ηθβγομ. ταῦς" μέγας. -- 

πλούτου λιμήν (μϑοΠροαητηῦ σνῸη 
Επγ. ΟΥ. 1017 καὶ δῶμα πατρὸς καὶ 
μέγας πλούτου λιμήν), νον 8116 
ϑοιύθη ἰδὺ αἀογ Βοιομύσμη ἴῃ 416 
δύααὺ (ὅθ) οἰπρθιααΐθα. ππα παῦ 
1η 107 ΑἸΚΘΙ σϑνουθη. --- Ζὰ 251 
(νΕ]. 8629 ἀπᾶ Ζὰ 408) 5. ὟΝ δβύρῃϑ) 5 
Π 3. 482. -- Π16 Υ. 2508---20ὅ 50161- 
πΘη Θἷη ϑοιϊθηὐοχὺ χὰ 249---252 Ζὰ 
Β61η, ΟΘΥ ᾿τητηθυ μη νομὰ [ΟΠ ΘΥ 
56] 08ὺ πουυάμγοη Κῶπη. θη ΠΟ 
201. τοῦ ἀνάγκη πᾶν" ἀναπτύξαι 
πάϑος κτὲ. ἀ ΤΘΟΙΚ]05. --- Ζὰ 2ὅ8 νρ]. 
ΞορΡῃ. Απὺ. 2117 στέργει γὰρ οὐδεὶς 
ἄγγελον κακῶν ἐπῶν. --- Πέρσαι, 
1711. Του Βοίθ βυθ]οκὺ σαθυϑὺ θη 
μου; Αὐοββῷ Ὀ]οιὺ ποῖ ἀοΥ αἰύθυ- 
ὑπ θη Ὁ κοποιαΐθ ἃτι5 ἄτι ΞΡ1616, 
ΒΟΙΪθηρῸ ἀογ Βοίθ ππα ἄθυ ΟΠοΥ τοῖὺ- 
οἰ πδμοΥ τϑάθῃ. --- βαρβάρων 187. 

Υ. 2986---989. Κοπῆτηοβ, ἄσϑὶ Βύτο- 
ῬΒΘηΡρϑατθ ἀθ5 Οπουβ, ππύθυ ΥΟ μ ΘῈ 
16 ἄυχοι φνοὶ Τυϊτηθίου ἀθΒ Βοίθῃ. 

Υ. 350---2601. ον Απΐδπρ' θοϑύθῦ 
ἃ115 Ἰϑαύου (61 Καὔσσθι, σα ὑβρυθομοπα 
θη. πἱτηθυθῃ ΟΠαγα τίου α68 
11648: ἀϊθ χυγοὶ θυβύθῃ Κὔνζθη (ἢ 
ἀογ Οορσθηβίσορμθ νουϊγούθη ἀστὸς 
οἷπθ Τιῶπρθ) ὈϊΠᾶθ ἄθὰ Αὐδεακὺ 
(ΑμΔΚΥ515), 16 θὰ ἃπᾶάθση δἰ ηθ 

8. ὃ 
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ΑΓ. ὡς πάντα γ᾽ ἔστ᾽ ἐκεῖνα διαπεπραγμένα" 200 

καὐτὸς δ᾽ ἀέλπτως νόστιμον βλέπω φάος. 

ΧΟ. ἢ μακροβίοτος ὅδε γέ τις ᾽Ἄντιστρ. 

αἰὼν ἐφάνϑη γεραιοῖς. ἀκούειν τόδε πῆμ᾽ ἄελπτον. 366 

ΑΓ. καὶ μὴν παρών γε κοὐ λόγους ἄλλων κλύων, 

Πέρσαι. φράσαιμ᾽ ἂν οἷ ἐπορσύνϑη κακά. 

ΧΟ. ὀτοτοτοῖ, μάταν 

τὰ πολέα βέλεα παμμιγῆ 
τᾶσδ᾽ ἀπ᾽ ᾿Ασίδος ἦλθε γαίας 

δάαν Ελλάδα χώραν. 

Στο. 

2τὸ 

Α͂Φ7. πλήϑουσι νεκρῶν δυσπότμως ἐφϑαρμένων 

Σαλαμῖνος ἀκταὶ πᾶς τε πρόσχωρος τόπος. 

ΧΟ. ὀτοτοτοῖ. φίλων 

ἁλύδονα μέλεα παμβαφῆ 

᾿ἄντιστρ. 

21ὺ 

κατϑανόντα λέγεις φέρεσϑαι 
πλαγκτοῖς ἐν πινάκεσσιν. 

471. οὐδὲν γὰρ ἤρκει τόξα. πᾶς δ᾽ ἀπώλλυτο 
στρατὸς δαμασϑεὶς ναΐοισιν ἐμβολαῖς. 

ΧΟ. ἴὺξ᾽ ἄποτμον Πέρσαις 

ἰγοομϑβϊβομο ΤΥΊΡΟαΙΘ; νρ]. ΥΥ θβδύρμα! " 
Π ἢ. 868. -- Ο ἄνιος (1065. 1061) 
5. Υ. ἃ. ἀνιηρός. --- νεόκοτος (ϑδρύ. 
808) 5. ν. 8. νέος. - ΤΟΥ συγθιΐθ 
γ6Υβ ᾿ἰϑὺ Κυρυϊβομ-Ἰορδδαιβοιμ,, τηϊῦ 
ΘΙΠΒΙ ΠΊσου Ἀπ Κυιιβ18. --- διαίνεσϑε 
(1047. 1004) Ὀαποίχοὺῦ θὰθμ (πιῦ 
ΤὨγἤ θη). --- ὡς, 78. ὑμαῦ 685 ΠῸΓ, 
ἄθππ αι. 5. γγ. --- διαπέεσρ. (γρυῃι οῃ θῦ) 
5117. -- καὐτὸς δὲ ὑπ ΔΉ ἢ ΙΟΠ, 
158. ὅ40. -- νόστιμον φάος Μὶθα 
Ἠοτηου νόστιμον ἦμαρ. 

Υ. 2602--- -2067. ὙΥΔΕΥ1ΟΠ. ἀηβ6ὺ 
ΤΠ 6 Όθη αὺῦ 8]]σΖυ]δηρο σοπϑῃσὺ ἴῃ 
ὈΠΒΘΥῚ ἀσρθη, ἀδ[5. ὙἩΨΓ Β0]0Π65 Πι61α 
ΨΘΥΠΘΏΤΠΗΘΗ Τη 1556. --- (ὥστε) ἀκούειν, 
Κι. Π δῦ, 8. Α. 20. --- ΠΙ6 ὅΐδομθ 18 
ΠῸΣ Ζὰ ΘΒ: ἸΟἢ γᾶ 56] Ὀ5ὺ Αυρθη- 
Ζθαρθ. 

Υ. 268--Σ28᾿:18. Ζπτοὶ ἰγοομξβομθ 
γογβα (1. ὑπ|ρ. οαὐα].; 2. ὑθύγαρ. οδὖ. 
τηῖϊῦ ΑἸ Υ515) απ Ζύγ6 1 Ἰορδδα!ϊ- 
5086. -- ὭϊΘ Ἰομβοηθ ΕΌΥΙη πολέα 
ΘΌΘΗ Αρ. 128. -- παμμιγῆ, ὅ08ο]. 
διαφόρων ἐϑνῶν. ---᾿ ἀσίς 168. ΒΈΡΡΙ. 
4δ1, ἀασορσθη ᾽ἄσία τ. ᾿ἄσίας 12. δ1. 
61. 349. Ῥήομι. 786. -- δάαν, Βο- 

Στρο. 280 

ΒΌΠΘιη. --- πλήϑουσι (420) νεκρῶν 
Αρ. 1290. -- Σαλαμῖνος 821, ΥΘδ- “ 
ΡΒ] ΠΕ Ά. 488. 

Υ. ὃτ4.-. 919. ἁλίδονα, τηδ] ΔΊ" 
ἰαΐδ. --- παμβαφῆ, σᾶπις τοῦ Μϑρυ- 
ὙΥΆΒΒΘΙ ΔΗΡΘΓΙΠὖ (απὰ ἈΠ ΓΡΕΘΌΜΗΝ. 
16). -- ἐν πλ. πινάκεσσιν, Φ νυ ΒΟΠ ΘῈ 
Βουατησ γΊΘΌθ μη Βυθύζοση νῸῃ 
ΒΟΒΙΗθη. --- ναΐοισιν ἐμβολαῖς σπὶθ 
380. ἐμβολαῖς 409 : ἴῃ ἀοΥ Θθβομδομῦ. 

Μ.9380---289. ὈΥΘῚ τη ὈΊΒῸ 6 Κ᾽ ΘΥΒ6 
(1. Καύα]. Ῥαηϊθωροῦϊθ τοῦ γμκορθ 
465 ατιθύθη τι. νἱθυύῦθη [ἀτηθαδ, 2. ἃ. 
8. Τούχδροαϊθ, "62. Ῥϑηξαροαϊθ τηῖῦ 
ΞΎΠΚΟΡΘ ἴτὰ χυγοίζθη ἀπαὰ αγ ζθη 
ΤΔτα 5) ἃ. οἷη Ἰοσδδαϊβομθι, Ὀ6- 
βύθῃθηα 815 ΟΠΒουδτηθτ5 (ἃ. ἢ. 8 Κ- 
ὑγ]ὰ8 τ. 5Υ8Κ. ΤΥοομ 8) ἀπα αγΤΕΙ 
Τυοοδδθη. --- Ηθβυοι. ἐύξει" κραυ- 
γάξει, βοᾷ, φωνεῖ. --- δᾷάοις, ΤΑΙΒΘΥΊΒ, 
ποσὶ ὡς .. ἔσχεϑον ἀθη αγταπα 8π- 
σἹΘΡύ. --- ὄνομα Σαλαμῖνος πλεῖστον 
ἔχϑος κλύειν σὶρ ἔχϑιστον κλύειν. 
- αἰαῖ στρατοῦ φϑαρέντος ἰϑὺ τπ|ῖθ 
110 ἀν᾽ δησαβύϊιπητηθπαθ ΚΙαρδυαξ, 
- φεῦ... μεμνημένος οΥϊηπογῦ ὃἃπ 
16 Ευζβ]υπηρ Ἠοτγοᾶ, Υ͂ 106 (δέσ. 
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δυσαιανῇῆ βοὰν 

δάοις,. ὡς πάντα παγκάκως 
ἔσχεϑον, αἰαῖ στρατοῦ φϑαρέντος. 

ΑΓ. ὦ πλεῖστον ἔχϑος ὄνομα Σαλαμῖνος κλύειν" 

φεῦ. τῶν ᾿4ϑηνῶν ὡς στένω μεμνημένος. 

στυγναί γ᾽ ᾿4ϑᾶναι δάοις" ΧΟ. 

μεμνῆσϑαί τοι πάρα. 

28 

᾿ἄντιστρ. 

ὡς πολλὰς Περσίδων μάταν 

ἔκτισαν εὔπαιδας ἠδ᾽ ἀνάνδρους. 

417. σιγῶ πάλαι δύστηνος ἐχπεπληγμένη 290 

κακοῖς ὑπερβάλλει γὰρ ἥδε συμφορὰ 
τὸ μήτε λέξαι μήτ᾽ ἐρωτῆσαι πάϑη. 
ὅμως δ᾽ ἀνάγκη πημονὰς βροτοῖς φέρειν 
ϑεῶν διδόντων" πᾶν δ᾽ ἀναπτύξας πάϑος 

λέξον καταστάς. κεῖ στένεις κακοῖς ὕμως. φοὔ 

τίς οὐ τέϑνηκε. τίνα δὲ καὶ πενθϑήσομεν 
τῶν ἀρχελείων ὅστ᾽ ἐπὶ σκηπτουχίᾳ 
ταχϑεὶς ἄνανδρον τάξιν ἠρήμου ϑανών;: 

ποτα, μέμνεο τῶν ᾿Αϑηναίων). --- 
δάοις 6 282. -- ὡς... ἔκτισαν 
δῦ πίομῦ οἷπ γὸπ μεμνῆσϑαι ΦὉ- 
ΠδΠΡΊΡΟΥ ϑαῦζ, βομάθυῃ οἷῃ Καὺ- 
ΒΆΙΘΥ Νεοθοπβαύς, ἀῶ 510}. χὰ με- 
μνῆσϑαι ἃτι5 ἄθηι ΟΥ̓ ΒΟΥ ΠΘΠ6ῃ 
᾿ϑηνῶν ογσϑηχῦ. --- μάταν εὔπαιδας, 
Ὑ761]1 516 16 ϑὅμηθ, ἀνάνδρους, νγ81] 
516 α16 αδὐΐθῃ νϑυϊοσθα ΠΘΌΘΗ. 

Υ. 290-298. τοι ἀ16 Ἰοὐσίθῃ 
ΑΝ οὐΐθ 65 ΟΠουΒ 1παϊτοϊτὺ δυΐσθίου- 
ἀογὺ Ἰδϑὺ 7οθύχῃ Αἴοβϑῷ ἀθῃ (ΠΟΥ 1τὰ 
Οθϑρυξομθ τοῦ ἄθη Βοΐθῃ 0. 1)88 
ἀαχοῦ ἀθη ΒΘ σου ροίου- 
ἀουΐθ Ομ σθῖσθη πιγα πϑομ γε 10 ἢ 
γηούνιθυῦ ττι6 Ῥτοιη. 4806. --- ὑπερ- 
βάλλει δαὐηϑ]} οἰπθη πρρϑυϊγθῃ 
ΒΕρΥΙ (65 πἰπᾶουῦ ἀατο 561Π6 
ατδίβθ δὴ ὥρυθομθη ὑπ ΕὙΔΡΘΠ) 
τιηα δῦ ἀΔ ΠΟΥ π8 0 ΑΠΔΙΟΡῚΘ ΔΙΘΒΘΥ 
γοῦῦω Κοπβίγαιουῃ (Ῥγοτη. 7861. 

᾿οὖκ ἐναντιώσομαι τὸ μὴ οὐ γεγώ- 
νειν). --- ϑορῇ. ῬἘ1]). 1816 ἀνϑρώ- 
ποισι τὰς μὲν ἐκ ϑεῶν τύχας δο- 
ϑείσας ἐστ᾽ ἀνὰάγκαῖον φέρειν. -- 
ἀναπτύξας, πϑδοπάθῃ ἀπ ἀ85 1,61 
ἴῃ 5ΘΙΠΘτ σΌΏΠΖΘΗ {Ππηΐπο' δα ἢ 1}}0 
μαδὺ, Καππδὺ ἀὰ σὰν ΕυΖϑ ] πη ἴτῃ 
οἰ Ζθίπθα ἦ16 πὔϊιρο πθμθ Ππάθῃ. 

-- καταστάς σοίεαίβῦ, γὰρ; Ἠοτγοα. 
ΠῚ 80 ὁ ϑόρυβος κατέστη. -- - ὅμως, 
ὅπ θη Κοηζθβδινδαύς (πα θυνγασίβ 
Θη Θ᾽ ΘηὐΒΡΙΘΟμΘμαθ5 Ραυὐ 210) 
ΠΡΟ] μηῦ, σοηῦυῦ (ὈΘΟΥΠ ΓΘ Η) χὰ 
λέξον. ΥΩ]. 840. ϑδορύ. 112 πι- 
Δοῦ γυναιξίν, καίπερ οὐ στέργων 
ὅμως. ΟΠοΘρΡΗ. 116 μέμνησ᾽ Ὀρέστου, 
χκεὶ ϑυραῖός ἐσϑ᾽ ὅμως. ῬΙααῦ. τη1]. 
1841 Ὅθπθ ἀϊοαύβ οὖ τὴ1Πὶ ΔΌΒΘΗΙ 
δίηθη. Κὺ. Π ὅθ6, 18. Α. 2. --- 6 
γονίθῃ τίς οὐ τέϑνηκε πότ᾽ τηδῃ 
45. Ῥπρβῦ 0 η6. ΜΟΥ] ΔηρΡθη 8] ΖᾺ 
μῦτθη, ἀδίβ Χϑυύχθθ ποο ἰοῦ. -- 
ἀρχέλειος ἔζν ἀρχέλεως (ν9]. εὔγειος 
τ. εὔγεως), ἀρχέλαος, σθπη πϊοϊῦ 
ἀρχελάων ΒΘυΖαβῦ}]] θη 150. --- [)ὰ5 
ΘΡΙΒΟΙ6 ὅστε (γ6]. Κύ. 1| 561, 8. Α. 2) 
Β6]ύθηῃ ὑπ ΠΣ Ὀ6] βου ]οβ 11 
Τυϊτηθίοσ. γα). 162. --- Θύθαι ΥΘΙῸ 
Ἰαρθ ίτητιβ οχ ἀποίουιθτιβ τὖῦ ἴῃ βαὰ 
βέαθίοπο τποτδαππι Ἐπὶ σκηπτ. ταχ- 
ϑεὶς ἴῃ ἱπηρ υῖο (ἀθββθῃ ΖΘΙομθη 
σκῆπτρον 150) οοπϑύϊαϊαβ. --- ἄναν- 
δρον Ῥυοϊθρύϊβομ, ΕΌΪΘΘ γο ἠρή- 
μου. ὅϑορῃ. Απύ. 881 πότμον ἀδά- 
κρυτον οὐδεὶς φίλων στενάξει, Ἐπ. 
Μοᾶ. 48δ τᾶς ἀνάνδρου κοίτας ὁλέ- 
σασα λέκτρον. 
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ΑΓ. Ξέρξης μὲν αὐτὸς ξῇ τε καὶ βλέπει φάος. 
1. ἐμοῖς μὲν εἶπας δώμασιν φάος μέγα 900 

καὶ λευκὸν ἦμαρ νυχτὸς ἐκ μελαγχίμου. 

ΑΓ. ᾿ἀρτεμβάρης δὲ μυρίας ἵππου βραβεὺς 

στυφλοὺς παρ᾽ ἀκτὰς ϑείνεται Σιληνιῶν. 

χὠ χιλίαρχος Ζαδάκης πληγῇ δορὸς 

πήδημα κοῦφον ἐκ νεὼς ἀφήλατο" 908 

Τενάγων τ᾽ ἀριστεὺς Βακτρίων ἰϑαγενὴς 

ἡ)αλασσόπληκτον νῆσον Αϊαντος σποδεῖ. 

“ίλαιος. ᾿ρσάμης τε κἀργήστης τρίτος, 

οἵδ᾽ ἀμφὶ νῆσον τὴν πελειοϑρέμμονα 
δινούμενοι ᾽κύρισσον ἰσγυρὰν γϑόνα" ἴω 0 χὺρ χ 8510 

πηγαῖς τε Νείλου γειτονῶν Αἰγυπτίου 

᾿Δρκτεύς. ᾿4δεύης. καὶ φερεσσακὴς τρίτος 
Φαρνοῦχος. οἵδε ναὸς ἐκ μιᾶς πέσον. 

Χρυσεὺς Μάταλλος μυριόνταρχος ϑανών, 

ἵππου μελαίνης ἡγεμὼν τρισμυρίας. 

Υ. 299--801. Ἠομ. 4. 88 ἐμεῦ 
ξῶντος καὶ ἐπὶ χϑονὶ δερκομένοιο: 
ἀασθρθὰ Ἐπγ. Οτθϑί. 886 οὐ γὰρ 
ξῶ κακοῖς, φάος δ᾽ ὁρῶ. --- ὅορΡΗ. 
Ἀπ. 600 ὃ τέτατο φάος ἐν Οἰδίπου 
δόμοις. --- ἔκ (μ808), Αρ. 900 καλ- 
λιστον ἦμαρ εἰσιδεῖν ἔκ χείματος. --- 
μελαγχίμου νρ]. 114. Ξ0ρρ!. τ48. 
ΟΒο. 11. 

Υ. 802---35:80.0ὡὨ. Ζυν Απύποτνὺ δαΐ 
Αὐοββαβ Εγασθ Ὀθυϊομύθὺ ἀν Βοίβ 
Ζαπ δ οηβῦ ΔΡΘΥ α16 σοί] θη ΕἼΉΤΘΥ. 
{πῦον αἴθ Εὐγτμο!οσθ ἀοΥ Νβιηθῃ 
5. ΣΕΉΠῊΪ ϑο 61 Ἃ Δ 9.9. 

Υ. 802---801. ᾿ἀρτεμβάρης 29, ΠΐοΥ 
τη ΚΌΥΖΟΥ νου]θύζίου. 5106. ΥἹΈ. 
Ζᾳ 951. -- ἵππου 815. ΤΈΚ. 1 62 
ἡ διακοσία ἵππος. --- ρὠβραβεύς 1,6η- 
Και (Ββ δ] θυ), νρ]. 18. Αρ.. 380. 
- στυφλούς 18. -- - ϑείνεται σπιτὰ 
σοβίοίβθη 8}, νρ]. 810. --- Σιληνίαι 
οἴη Τ61] 468 ἀδββύβαθβ γομ 558 181118, 
ἴπ ἄοὺ ΝΕΒ6 ἄθγ Τροπαία ἄκρα. 
- ΜΑΙ ΑΙ Πρκοῖῦ ἀοὺ ΥΥ Θπάσησθη 
Τὰν ἀπ θἴπθη ΒΟΥ 465 ΘΟ ]]6η- 
Βθῖπβ. Μξιδ Ὀϊξέογθιη ὙΟΙ ΚΒΗΌΤΗΟΥ 
506: ΔΌβομομθμαθ ΝΘΟΒΌΠα Ηρ, 
465 γῸΠ Θἴηθη ΕΘΙπΠ 6 σ᾽ ΒΡΥΟΟΠΘΠΘῃ 
γεγβθε ομῃ. Π 145 ἦ μάλ᾽ ἐλαφρὸς 
ἀνήρ, ὡς ῥεῖα κυβιστᾷ. ἈΒΜΠΟΠΘ 
Τομβδγθυησ 810. 319. - ΤΟΠΒΡῸ 

816 

ῬΥΠΟΘΡρΒ ἱπᾶϊσθθᾶ. -- ἐϑαγενὴς 
5. Ὑ. ἃ. ἐγχώριος; 65 ΜΆ 6165 3180 
πού ἀ485 Βθρθ]τηβίβισθ: νρ]. 44 
τηῖῦ 811: 84}. τοῦ 960; 88 τηἷύ 821. 
Ηδτοα. ὙΠ 96Ε ΥἹ δὅ8 φαινοίατο 
ἂν ἐόντες οἱ τῶν “Ιωριέων ἡγεμόνες 
Αἰγύπτιοι ἰϑαγενέεςς. - σποδεῖ, ἡ 
θυ, νρ]. ϑείνεται 808. 

Υ. 808---818. ᾿ἡρσάμης 871. --- καὶ 
᾿Δργήστης τρίτος σπὶθὸ 812. - πε- 
λειοϑρέμμ. (νρ]. 88), ϑε!διηῖβ. Ποὺ 
5080]. νϑυρ]θιοηῦ αἀ85 ἨοτηΘΥΊΒΟΠ6 
πολυτρήρωνά τε Θίσβην (Β 503). --- 
᾿κύρισσον γοπ θη [ΘΊΟΠΘη, ἡγθ] 6 
ἀὍΤΟΙ α16 Ξὐγδτηππρ' τὺ ἀθιη Κορξβ 
Θθρθη ἀδ5 ᾿ιδηα σοϑίγσθ θη πουάθῃ, 
5. 0. 8. κερατίξειν. -- γειτονῶν ϑΌΡΡΙ. 
780 νρ]. 280. -- ᾿ἀρκτεύς 44 -- 
Φαρνοῦχος, ὍΘΙ Ηοτοα. ὙΠΠ 88 εἴπ 
Φαρνούχης, ΑΟΥ ΔΌΘΙ ΒοΠοη ἴπ 8ὅ8:- 
65 νϑυπηρὶ οκίθ. -- ναὸς ἐκ μιᾶς, 
ΟὟΘῚ 815 ΘΙ π Θτὴ ΒΟΒ18. --- πέσον: 
αδ 5 ΞΥΠΠ Ὁ150Π6 Απρτηρηῦ ἔθ} δ πῆρ; 
ἴπ Βούθηθυψε ] ὰηρθη, ρου ΠΟ ΒΕ 
716 ἄοοῦθ πὰ Απίδπρ ἀθ5 ΤΥϊτηθίθυβ 
(160. 410. 48. 506). 

Υ. 814--819. ΟἜγγ886, Νδτηθ τη 6 ῃ- 
ΤΘΥΘΥ Ιη56]}) πὰ οἴμοσ ϑίδαξ ἴπ 
Ττοδϑ. --- μελαίνης σοῦ σ“ΟΒ] πιομὺ 
δα αἴθ ΒᾺγ 06. ἀοΥ Ρίογαθ, βοπάθσῃ 
Δα 16 ἀοὺ Πδιΐοσ.-- ζαπληϑῆ δάσκιον. 

[Ὸ] 

τ 
. ὧν ἈΝ 
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πυρσὴν ξζαπληϑῆ δάσκιον γενειάδα 

ἔτεγγ᾽. ἀμείβων χρῶτα πορφυρᾷ βαφῇ. 

καὶ Μᾶγος ΄ἄραβος. ᾿Δρτάβης τε Βάκτριος 

σκληρᾶς μέτοικος γῆς ἐκεῖ κατέφϑιτο. 

"Ἄμιστρις ᾿Αμφιστρεύς τε πολύπονον δόρυ 820 
νωμῶν, ὅ τ᾽ ἐσϑλὸς ᾿Δριόμαρδος Σάρδεσιν 
πένϑος παρασχών, Σεισάμης 8᾽ ὁ Μύσιος. 

Θάρυβίς τε πεντήκοντα πεντάκις νεῶν 

ταγός, γένος Δυρναῖος. εὐειδὴς ἀνήρ, 

κεῖται ϑανὼν δείλαιος οὐ μάλ᾽ εὐτύκως᾽" 820 

Σιυέννεσίς τε πρῶτος εἰς εὐψυχίαν, 

Κιλίκων ἔπαρχος. εἷς ἀνὴρ πλεῖστον πόνον 

ἐχϑροῖς παρασχών, εὐκλεῶς ἀπώλετο. 

τοιῶνδ᾽ ἄρ᾽ ὄντων τῶνδ᾽ ὑπεμνήσϑην πέρι. 
πολλῶν παρόντων ὀλίγ᾽ ἀπαγγέλλω κακά. 880 

40. αἰαῖ, κακῶν ὕψιστα δὴ κλύω τάδε. 

αἴσχη τε Πέρσαις καὶ λιγέα κωκύματα. 

ἀτὰρ φράσον μοι τοῦτ᾽ ἀναστρέψας πάλιν" 

βύθῃῦ 8415. ρυοϊθρύβομθθ Ῥγϑαϊκαῦ: 
ὍΘΥ πρύχίο ἄἀθη τοΐθη Βαγὺ τη ΜΘΘΥΘ 
[πορφυρᾷ βαφῇ, γ9 1. ἀἃ8 Ἠοτ θυ 50 η8 
κῦμα πορφύρεον), 80 αδΙ5. ΘΓ ΟὍΠΖ 
ν0]] γορ Υ 5561 ππα ἀδαθγοι ἀπ κ6] 
σγυγαθ. Απάρυθ οὐ ΚΙΆσθα πορφυρᾷ 
βαφῇ Ὥ8Ο. θη 5610]. ἔβρεχε τῷ 
αἵματι: , 07 Βοηνγατα Βαχὺ ἔθ 8 
510}. ἴτὸ ΒΙαΐα τούς. --- ἡαᾶγος Θπύ- 
ὙγΘΑΘΥ Ὑ7611 ἴῃ ἅδον Ζοιὺ ἅθ5. ἄβοῃγ- 
105 α16 Θυϑηθ δ ποομ πιομὺ [θϑύ- 
σοβίθ]ῦ τῶν, ΟὟ τγ6 1} βοῃυ]οβ 
ἄρῃ τηθα!βομθη Υ οἰ κδβίδμοτη (Βογοά. 
Τ101. Βύταρ. ΧΥΤΙ Ρ. 121. ῬΊτη. ἢ. ἢ. 
ὙΙ 26, 29) νομ (61 ο]θι ομπϑτηϊσὰπ 
Ῥυϊοβεδυϊκαβίθ (ὐνροννγθίβθ) ππΐου- 
ΒΟΒΘΙ6η. σὰ τ 1556 οἹ]ϑΐ6. --- μέτ- 
οἰκὸς ἀοτὺ 510}. (πη 1110’, 8}5 
'οίου) πα θυ]αββθηα, ἀογὺ Ὁ] 6 πά. 

Υ.820---880. πολύπονον, Δ Ὀοτο- 
ΒΌΤΙΩΗ, ΥῸΠ ΠΟΘΙ ῬΘΙΒΟΙ, ὙΘΙΟΠΏΘ τηϊὖ 
ἄθτῃ ὥΞῬθουβ ᾿Βθυγα 1; αὐ θοιὐού, ἀθον- 
ὑγῶρθῃ. --- ᾿φριόμ. 88. -- Σάρδεσιν, 
αθὺ γαίουβίδαῦ ἀαγο βϑίπθη ΤΟᾶ, 
γθ πη 616 1 Θϑαγὺ τἹοθϊρ ἰϑύ, ἀῶ ἅοΥ 
ΘΡοπαᾶθιβ 465 ὅ. Βα [568, ἄθββθῃ διβίθ 
Τῆπρο ἀ16 Ἰοϑύψίθ Β51106 δἴπθβ πιθῃι.-. 
5]ΠΌΊΡ αι ὙΥ οΥὔθβ ἰϑύ, οἰπθ Ἠδγίθ νϑὺ- 
πυβδοηῦ, αἱ ΒΙοΥ ποῦ ἀατοῖ α16 

Ἡδρ ΠΟ 6115 σοι θυ σιγά. 
1)6ὸ. ΕἸσθηπδτηθ τηδρ᾽ 416 Ηϑτίθ οηὺ- 
ΒοΒ θα] ρθη. --- Σεισάμης: ἈΒΉ]1ΟΗΘ 
Νϑταθη Ὀ61 Ηργοα. Υ“ 25. ΥὙ1Π6. -- 
ΤΥ, γοὺὴ ϑίθρῃ. ΒυΖ. τηἱῦ Τ,γι- 
ΠΘΒΒΟΒ ἴῃ ΤΥΟΔΒ 1ΘΘηὐΠΠἩσοσῦ. -- οὐ 
μάλ᾽ εὐτύκως, ποῦ σαν βομδπ Ζὰ- 
σουιοῃὐοῦ, ἀοΥ βομῃῦπο Νϑηπ. ἘΕ]6- 
ΡΊΒΟΗ. -- Συέννεσις ΚΙ ΚΊΒΟΠΘΥ 
ΚΟμΙρθηδΠη16. ὈΥΘῚ 51Π4 δ15 ἀἸΘΒΘΥ 

-Ζοῖν Ῥοϊταππῦ (Β.. Ε. ΥἹ 2. 5. 1598); 
Θοπηθιηῦ δῦ ΤῸ] ἀ6γ 61 Ηρτγοά. 
ὙΠ 98 ροπαμηίθ ΚΑίλιξ Σιυένν. 3 ρο- 
μέδοντος. - ΡΙαῦ. ΟΠ δυταϊᾶ. Ρ. 168 Α 
εἰς πάντα πρῶτον Εὐμοαν,  ΚιλΙ- 
κων, 218. -- εἷς ἀνὴρ πλεῖστον “τῖθ 
ὉΠῸΒ ῬΙΣΙπησ, γρ]. Εἰπν. ἩΘΡΆΕΙ. 8 
πόνων πλείστων μετέσχον εἷς ἀνὴρ 
Ἡραπμλέει. Κα. 49,19. ΔΑ. ὅ. --- τοιῶνδ᾽ 
ἄρ᾽ ὄντων τῶνδε Θηὐπῃϑ}ὺ 45 ΗἩδαρύ- 
σοσιομῦ 465 θα ΚΘΗΒ: .,350 Ζοῖρ θα 
ΘΙΟΗ. 1686 Μἕπμηθυ, ἄθγθη 10 οὉ- 
ἀδομύ“, 

γ.381-- 886. Ζα 881 Ὀοπηογκὺ αον 
Ξ0Π0].: ἰαμβικὸς ὃ στίχος. ἃ 5160} 
δή τοῦ ὕψιστα Θῃρ' νϑυθιπαθὺ, [6] 
ἅ16 Οἶἴβαγν. ἀναστρέψας πάλιν (ΚΥ. 
δῶ, ἃ. Α. ὅ. Ῥυγ. ἩΠΡΡΟΙΪ. 982 ἀνέ- 
στραπται πάλιν) 8. ν. ἃ. λόγῳ ἀνελ- 

. 
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πόσον δὲ πλῆϑος ἦν νεῶν ἑλληνίδων. 
ὥστ᾽ ἀξιῶσαι περσικῷ στρατεύματι 985 

μάχην συνάψαι ναΐοισιν ἐμβολαῖς; 

ΑΓ. πλήϑους μὲν ἂν σάφ᾽ ἴσϑ᾽ ἕκατι βάρβαρον 

ναυσὶν χρατῆσαι. καὶ γὰρ Ἕλλησιν μὲν ἦν 
ὁ πᾶς ἀριϑμὸς ἐς τριακάδας δέκα 

ναῶν, δεκὰς δ᾽ ἦν τῶνδε χωρὶς ἔχκριτος" 940 

͵Ξ ρξῃ δέ. καὶ γὰρ οἶδα, χιλιὰς μὲν ἦν 
ὧν ἦγε πλῆϑος. αἱ δ᾽ ὑπέρκοποι τάχει 
ἑχατὸν δὶς ἦσαν ἕπτά 8᾽" ὧδ᾽ ἔχει λόγος. 
μή σοι δοκοῦμεν τῇδε λειφϑῆναι μάχῃ; 

ἀλλ᾽ ὧδε δαίμων τις κατέφϑειρε στρατόν. 

τάλαντα βρίσας οὐκ ἰσορρόπῳ τύχῃ. 

ϑεοὶ πόλιν σῴζουσι Παλλάδος ϑεᾶς. 

ϑών, τὸν λόγον ἀναλαβών (8ρε- 
ἰθ6η8). --- πόσον δέ, 8158 ΟὉ ἀτὰρ 
φράσον μοι πιομὲ γΟΣΒουρίηρο. τον 
ἀξιῶσαι, ἄξιον ἡγήσασϑαι, τολμῆ- 
σαι, ὅ'680]. Δ, νρ]. Ἐπιχη. 425. 

Υ. 881---8ὃ48. πλήϑους μὲν (νΕ]. 
845)... ἕκατι (Ατ. ΝΡ. 820 ἕνεκεν 
γε ψυχῆς στερρᾶς): ἼΘΠΗ 65 δὰ 416 
δτοίδβθ Ζ8}] (8116 11) ΘΠ ΘΟ ΚΟΤΏΤΏΘΗ 
τγᾶχθ; ἀδμον ἄν (κρατῆσαι). --- βάρ- 
βαρον {187); σαποσίβοη, Κι. 50,8 
γηϊ ἄπηη. 6. Ὑ]. Ἠρειοά. ΥΠΙ 82 
ἐν τοῖσι τὸν βάρβαρον κατελοῦσι. --- 
ΑὈΡΘΒΘΠΘη νὸρ θη 800 ϑ'οΒ1Ηθη 
(πα Δαΐβου 1ΠΠ6}}ὺ γᾶγθη 10 8115- 
ΘΥΪΘΒΘΗΘ γΟΥΒΘΠθη, ἢ σΘΏΖΘΗ 
αἶδο 810: Ηροχοά. ὙΠῚ 82 (τβὶ. 
10. 48) σἰθοὶ 580 8ῃ, σψόνοη 16 δὰ 
ϑρασγίβ, 180 (ΘΌθηβο Ρ]αΐ. ΤΙ πβύ. 
14: τυπα 200 61 Ηργοά. ὙΠ] 61, 
γ9}]. Πιοάᾶ. 1 15) δαῇ Αἰἴπθῃ Κδϑιηθῃ. 
ΑΕ γῬϑυβίβομϑυ ϑϑιΐθ 1207 δι ῃ Ὀ6] 
Ηοτοᾶ. ὙἼΠ 179, ΡΙαύ. ΤΏ οτηϊβῦ. 14 
βΒοσθ Πιοᾶ. ΧΙ 8 (πλείους τῶν 
χιλίων καὶ διακοσίων); γταπα 1900 
Ὅ6Ὶ Ιβοῖυ. Ῥαπθρ. 98. 97. 118 υπᾶ 
Οοτπθ]. ΝΡ. ΤΠθιηβίοο]. 2: ΠΟΟᾺ 
ἈΠΟΘΗΘΊΘΥ Ρ]αὐ. Τιορο. ΠῚ ρ. 6998Β 
(νεῶν χιλίων καὶ ἔτι πλεόνων ἐπι- 
φερομένων) υπᾶα Οἷο. αυτ. 1 18. --- 
ἑκατόν: Απαρεξϑὺ σϑὈ]] θοῦ ἀυτοῃ οἷ 
νγοστί, ἄθββθῃ ᾿ιᾶπσθο ἀαγοῃ ῬοΟΒΙ Ο 
οπἐδἑατιᾶοι, 61 ἈΒΟΒΥ]ΟΒ ΠΥ ΠΟΘΙ 
Ἀρ. ὅ09 ὕπατος. --- ὧδ᾽ ἔχει λόγος 
ϑερῦ. 226. Ομο. 521 υρὶ. ἂρ. 1661, 

ὮΙΘΥ πη ΞΘ: ,,β80Ὸ βύθῃῦ δ5. τὺ 
σον Βεγθοβησμρ, (85 ἰδὺ αἷθ ἤθοα- 
ππηρσ΄.. 

Υ. 844- 849. μή σοι δοκοῦμεν, 
Ῥτοιι. 247. 959. ΕἸ5 ἌΤΟΙ πὶ 5 
Ὦ μὴ αὐτὸν οἴει φροντίσαι ϑανά- 
του; ἀὰ σπ|ιχϑὺ ἀο6} ΠΟΙ 10 πομῦ 
ΘἸ]Δα θη, ἀδΙ85. δὲ αὑτὰ ἄθη Τοῦ 5168 
ΒΟΥΡῸ τηϑοῆίο -- λειφϑ'., ΤΠ ΓΘ ΥΊΟΥΘ5 
1556. --- τῇδε, ἴῃ αἸΘβοὺ Ηϊπβιομὺ 
(αι 2881). --- θὰ δῇ πϑ τ ΠΟ θτα 
γερο ἀ85 Οθβομθῆθηθ γϑβο παῖς 
ῬΙΟΙύ, 850 βυοῃῦ ἀοὺ Βοίθ πβ6ῇ 
ΘΙΠΘΥ Του μ δ γ ] 1 ΟΠ 6 η ΕἸγ ΚἸἄσπηρ,. --- 
Π)ὰ8 Βα νοῦ Αὐπῆροη 65 Θ6- 
ΒΟΒΙΟΚο5 οι. Θ 09. Χὶ 209 -- 
ΜΠ οἴπθιη δοσχὺ: ϑεοὶ.. ϑεᾶς. --- 
16 Εγαρσθ, οὐ Αἰπθη πΟΟἢ ππΖου- 
δἰῦγχύ 561, πψιγα ποὺ δἱηΐβοη Ὀθ] δῦ 
(ἄθπη α165 τᾶγθ σοσθη 416 8 Ετ- 
μού, ἀα ἀ16 5ἰααί νοῦ ἀθὺ βοβ]δομὲ 
ὍΘΙ δ] δτηῖβ σὸρ θη Ῥρύβϑύπι βἷπ- 
ΘΌΠΟΙΗΤΠΘΗ ὉΠῸ νου ϊβύοῦ πογάθῃ 
ὙΓΔ1), βοπάθση ἀδ πη Ὀθαπύνγοστζοῦ, 
αἀδίβ, βοΐθσηι α16 ἰααθ δὰ ἄνδρες. 
Ῥοβδίθῃ!. (τοῦ ἂὺ8β Μδιθῖν πὑπᾶ 
ΞΘ ΘΙ Π6Η), 516. Δ] γάϊηρθ πησθυβύσχο. 
πὰ [ῃγ6 ϑοΒυ ΖΘ 5ΙΟΠΘΙ 561. 
ΑἸΚᾶοβ ἔν. 25 οὐ λίϑοι τειχέων εὖ 
δεδομαμένοι, ἀλλ᾽ ἄνδρες πόλιος 
πύργος ἀρήϊοι. ϑὅορῃ. Ο. ἘΠ. δθΕ, 
ΤΕῦκ. ὙΠ τί ἄνδρες γὰρ πόλις, 
καὶ οὐ τείχη οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν 
κεναί. 6]. ἀοῃ Ὀοβομάθυβ Ηθγοᾶ, 
ὙΠῚ 61. ΡΙαῦ. ΤΗΘταϊβέ. 11. Αβομίῃ. 
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ΑΤ. ἔτ᾽ ἄρ᾽ Δϑηνῶν ἔστ᾽ ἀπόρϑητος πόλις: 
ΓΤ. ἀνδρῶν γὰρ ὄντων ἕρκος ἐστὶν ἀσφαλές. 

4. ἀρχὴ δὲ ναυσὶν συμβολῆς τίς ἦν; φράσον. 860 
τίνες κατῆρξαν, πότερον “Ἕλληνες, μάχης. 

ἢ παῖς ἐμός. πλήϑει καταυχήσας νεῶν: 

4Γ. ἦρξεν μέν, ὦ δέσποινα. τοῦ παντὸς κακοῦ 
φανεὶς ἀλάστωρ ἢ κακὸς δαίμων ποϑέν. 

ἀνὴρ γὰρ Ἥλλην ἐξ ᾿4“ϑηναίων στρατοῦ 80 

ἔφ, 

δ 
«“ἄζῳ 

χὰ ΞΞ: 
ΝΟ νυν 

1114 (480). Απ βϑίπθῃη ΜϑμμΘ ΠΗ, 
416 πόοὺῦ ἸΘΌθῃ, Ὀοϑϑιύχὺ 65. θ΄ ῆθῃ 
ΒΙ σου ΘΟ αύζυνα!!. 

Υ. 850--8ὅ4. ΠῚ6 ύθι]ὰηρ ἀ6Υ 
Ὑγουΐία ἴῃ 861 σψῖθ Επιγ. ΚΥΚΙ. 118 
σπείρουσιν, ἢ τῷ ζῶσι, “ἤμητρος 
στάχυν: ΥΩ]. ΗΕ]. 1ὅτ9Ε ΑΥ. Νὰ. 
251. Ονἱᾶ. Τυϊθύ. ΠῚ 9, 12 (βρθου]ὰ- 
ἴΟΥ) ΠΟΒρθΒ, δἷῦ, ποβοο, Οο]ομϊαθρ, 
γ6]α, νϑηϊὺ. -- Του Υ. 8ὅ2 ἰϑὺ σψθ 
261 σοθεαί.-- ἀλάστορες (Ξ ρρΡ]. 41. 
Ἀρ.1601.1609) ΒοΙ͂Βθη 80} ΘΔ] ΘΠΟΒ 
αὐτοί τε οἱ ἄνϑρωποι οἱ τὰ ἄλαστα 
(σΕ].990) ἐργασάμενοι (ΞορΆ. ΑἹ. 814) 

ῬΙᾺπ ΖΓ ΘΟ ΟΠ] τ. 

καὶ οἱ τιμωροὶ αὐτῶν δαίμονες. 
Β6Ὶ Αβοι. βπάθῦ 910}: τὰν Ἰούζίουθ 
Βοάραύΐαπρ (ΗΠ δοπδροιδῦ θ65. ἔν Ὀ6- 
σαηρσθηθη ἰΠθουταῦ), 5. ΝᾺ ΡΘΙΒΌΔΟΒ, 
ΝΘΟΒΠοΙα. ΤΉΘΟ]. 5. 482 ἢ, ΚΚΘΟΚ σαστα 
Αρϑιι. 5. 11---21. ΣΕΞΩΣ : 

Υ. 85ὅ---860.0. ΒροΒΟΒυθι απο ἀ65 
ψουαυΐοβ θυ ΒΟ] δομὺ Ὅ6Ὶ 8] ἉΠ115 
(35ὅ---489). --- ἀνὴρ Ἕλλην, ἅθν 
οἰκέτης απὰ παιδαγωγὸς ἴτὰ Ἠδιβδ 
465 ΤΠ οι Ἰβίο] 65, Σίκιννος, ἴτὰ Ααῇ- 
ὑγῶρθ βθίηθβ Ηθιστη, Ηργοᾶ. ὙΠΙ| τῦ 
(ὈΙοά. ΧΙ 117), γο δῦομῃ: φράσοντα 
ὅτι οἱ Ἕλληνες δρησμὸν βουλεύ- 
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ἐλϑὼν ἔλεξε παιδὶ σῷ (Ξέρξῃ τάδε, 
ὡς εἰ μελαίνης νυκτὸς ἵξεται κνέφας, 

Ἕλληνες οὐ μενοῖεν, ἀλλὰ σέλμασιν 

ναῶν ἐπενθορόντες ἄλλος ἄλλοσε 

δρασμῷ κρυφαίῳ βίοτον ἐκσωσοίατο. 300 

ὃ δ᾽ εὐθὺς ὡς ἤκουσεν, οὐ ξυνεὶς δόλον 

Ἕλληνος ἀνδρὸς οὐδὲ τὸν ϑεῶν φϑόνον. 
πᾶσιν προφωνεῖ τόνδε ναυάρχοις λόγον" 

εὖτ᾽ ἂν φλέγων ἀκτῖσιν ἥλιος χϑόνα 
λήξῃ, κνέφας δὲ τέμενος αἰϑέρος λάβῃ. 505 

τάξαι νεῶν στῖφος μὲν ἐν στοίχοις τρισὶν 

ἔχπλους φυλάσσειν καὶ πόρους ἁλιρρόϑους. 
ἄλλας δὲ κύκλῳ νῆσον Αἴαντος πέριξ᾽ 
ὡς εἶ μόρον φευξοίαϑ᾽ Ἕλληνες κακόν, 

᾿" ΄ » ς ΄ ΄ 
ναυσιν κουφαιῶς δρασμὸν ξευροντὲς τινα. 510 

πᾶσιν στέρεσϑαι κρατὸς ἦν προκείμενον. 

τοσαῦτ᾽ ἔλεξε κάρϑ᾽ ὑπ᾽ εὐθύμου φρενός" 
οὐ γὰρ τὸ μέλλον ἐκ ϑεῶν ἠπίστατο. 

ονται παταρρωδηκότες. δΖίρασμὸς 
ΓΑΙ ΟΒ] 485 δα πθη 50} 6 σουϊηρσ- 
βοβϑίχισο ΝΥ οχύ. 

Ὑ.801-- 818. δόλον... φϑόνον. 
λόγον (ν 6]. ϑΈΡΡὈΙ. 942 {ὺ ὈΠΑ͂Θπ οἰπθ 
Ατῷὸ Κοίίο. -- -Ἑλληνος ἅ. 1. Οὔ ΤΟΙ] 
ΘΓ Β160Β! Ὀ6Ὶ δἴπθιη ΗΘ]]6 πη θυ 1180 
μϑβέίθ σϑύβθῆρη 50116π. ΑΪβ. 18 
ουβομθίπθη αἴθ ἨΘ]]Θμθη ἄρῃ Βδτ- 
Ῥάτθῃ, ἀ16 ΟϑΠ] ἀθίθη ἀθη ΤΠ πρ601]- 
αἀοίθη. Μ|ι ΟΠ] σο ἈΠ σθτα [33,0 Π 6] 
τοῦθ 4165 ἀθὺ ΑΥΠΘΙΘΥ γΘΥ ΠΘἤΤΉΘΙ. 
-- ϑεῶν φϑόνον «υἵ αἋ16 δαίδογ- 
οΥ̓ἀθμ 10 Πη6 Μδομὺ 465 ΡΘΥΒΘΥΥ ΘΙ ΟΠ 68. 
θοῦ Μη 818 ἄθηὶ ὕΟΙΚΟ βρυϊομῦ 
1τὼ ΚΙηπθ 65 ὕΟΙΚθβ: δθ 0} Βομοιηῦ 
ον ΠΙοΒέου ἴῃ ἀἸθβθ δ ]οϑίθη 
ΘΟΚΟ βθῖηθ βρϑίεθῃ τ] 6 ἢ 
(οὐξοβθθρυιθ ποὺ πῖοθῦ δυβρο- 
Ῥηαθὺ σὰ Πᾶρθη. - πᾶσιν, ἄθη 
γϑυβδιητηθ]θη. ὙΡΊ]. ἅ16 ἘΌυτη6] ὦ 
πάντες ἀστοί. --- εὖτ᾽ ἄν, 280. 6. 
Αὐβάγαοικ ραὐμθύβοη τ 857. 380. 
ΥΩ]. Ηοπι. ν 108 ἦμος δ᾽ ἠέλιος 
κατέδυ καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλϑε. --- τέ- 
μενος αἰϑέρος (νρ]. Ἐππῖα5. πη. ὅ0 
01. ΤΎαρ. 491) ὁ8.611 οδθυ δ, ἰθ1Ή}]8, 
Ὁ. ΤΥαρ. 2217 ὁ τηᾶρσηδ, ἐθΙη0 18 ο86- 
᾿πὔαχη, Θοτητηϊχίδ, 5061115. ΒΡ] μ1615! 

- τάξαι ΔΡΒδηρὶσ νοη δ. ἴῃ προ- 
φωνεῖ... λόγον (868) οηὐπδ]ύθπμθη 
Αὐῇοτγαθγπηρ. --- νεῶν στῖφος Ἃ16 
Ηδαρίμηδββθ ἀθὺ ΚΟ 6. τὰ θρθη- 
βοΐ ζὰἃθ ἄθιηη ΤΠ) θομοιηθηὺ (ἄλλας), 
ὙΘΙΟΠΘ5 Π8 ΟΠ ΠΟΥ ΒΒ] γὸῃ ΕΠ]Θ 515 
Θηὐβδαπαῦ ψατᾶθ. -- ἐν στοίχοις 
τρισίν: Ζὰ 899. -- 16 ΒΑΙΡτηοπᾶ- 
Τόντηιρο Βδ1 νοὴ δ᾽ 15 γῶν ΟἀαγΟ ἢ 
416 Ῥϑυβίβοῃθ ΕἸούῦϊθ, σσθὶομθ 56 ἢ 
ΑΘ ΥΟΥ ΟἸΘ56 106 Ἰἰαρίθ, ἃὔῦρε- 
ΒΟΒΙΟΒΒΘΩ, ἀΟΟΠἢ ἔγαρι 65. 8108., ΟὉ 
ον Υ. ἔχπλους φυλάσσειν. . ἁλιρρό- 
ϑὸυς πιομῦ ἄθπι Γο]σθπμάθη Υ. ἤ80}- 
σαβίθ ]θη 150. ἴπ Απίδηρ Ὠδίξθη 
α16 ῬΘΙΒΘΙ (885 Μϑϑὺ Ζζὰ Ὀρθάθῃ 
ϑϑιύθῃ (θὲ [η56] Ῥεγίαϊ θα θϑβϑὑζ, 
οἴη θίθ!πηρ πϑοἢ ἀθὺ Β81 γὸῃ 
ἘΠ] Θα515 ροβαπαύ ὑπαὶ δα Ῥβγύϊα!θιδ 
οἴ Βοβαίζαηρ σϑὶθσί. Απῇ α16 ὅθη- 
ἀὰπρ 465 ΤἈΘμ βίο] 65 μη πτυταθ 
ἴῃ ἀον Νδοηΐ νοῦ ἀδὺ βομ]ομῦ 1π 6. 
Ἐ116 ἀ1656 Θ θ Πρ Ἰπβοΐοση σοϑ πα οχί, 
415 (8858 Οὐοβ (ον Ῥουβουβοίίθ 510} 
1η 16 Βαομῦ νορ δ] τη15 πϊπθὶη- 
ΖΟΡ τὰ. 5108: ἴτὶ ΗΔΙΌΚΥΘΙΒ ἀπ Α16 
ΘΥΙΘΟΒΊΒΟη6 ΕἸοίζθ, σϑίομθ ἴθ δὲ 
Βαϊ νοῃ Ατηρϑὶδκὶ ἰασ, Πϑυαμηϊορσίβ. 
ὙΩ]. Ἠβτυοά. 8, 70 αι: 16. -- νῆσον 
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οἵ δ᾽ οὐκ ἀκόσμως, ἀλλὰ πειϑάρχῳ φρενὶ 

δεῖπνόν τ᾽ ἐπορσύνοντο, ναυβάτης τ’ ἀνὴρ 81ῦ 
τροποῦτο κώπην σκαλμὸν ἀμφ᾽ εὐήρετμον. 

ἐπεὶ δὲ φέγγος ἡλίου κατέφϑιτο 

καὶ νὺξ ἐπήει, πᾶς ἀνὴρ κώπης ἄναξ 

ἐς ναῦν ἐχώρει. πᾶς δ᾽ ὅπλων ἐπιστάτης" 

τάξις δὲ τάξιν παρεκάλει νεὼς μακρᾶς" 380 

πλέουσι δ᾽ ὡς ἕκαστος ἦν τεταγμένος. 

καὶ πάννυχοι δὴ διάπλοον καϑίστασαν 

ναῶν ἄνακτες πάντα ναυτικὸν λεών. 

καὶ νὺξ ἐχώρει. κοὐ μάλ᾽ Ἑλλήνων στρατὸς 
κρυφαῖον ἔχπλουν οὐδαμῇ καϑίστατο" 88 

ἐπεί γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα 

πᾶσαν κατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν, 

πρῶτον μὲν ἤχει κέλαδος Ἑλλήνων πάρα" 
μολπηδὸν ηὐφήμησεν, ὄρϑιον δ᾽ ἅμα 

ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 890 

Αἴαντος 807. --- Μβδομίθ 516 τοῦὐ 
1ῆχθιη Κορίθ αἀδίν γϑυϑη νου 10}, 
αἀαίβ α16 Ἡθ]]Θπθη ποῦ Θη ΤΊ ΠΗΘῊ ; 
γρ]. ΡΙαῦ. Παρρ. ΠΠ Ρ. 6950 ϑάνα- 
τον αὐτῷ (ἄθτῃ ΠΑ 018). προειπὼν μὴ 
πράξαντι ταῦτα. - ὡς ΚαπΒ8Ι. ΞΞΞ 
προκείμενον ἦν [ὔτ πρ. εἴη, ἴὈ6τ- 
ϑϑπρ' γ0 αΘΥ ᾿παϊγτοκίθη θά. ΖΓ 
ΒΥΖΘΒΙαησ. --- εὔϑυμος πΟΒΙσουιαῦ 
(γ51. 594), πιοηΐβ Αὐρθβ ΔΒ π6πά. 

Υ, 814-- 38. δεῖπνόν τε ἐπορσύ- 
νοντο, 8158 ΟὟ [οἱσίο: τά τε ἄλλα 
παρεσχευάξοντο. - Ἠθβσοβῖαε: τρο-. 
πώσασϑαι, τὸ τὴν κώπην πρὸς τὸν 
σκαλμὸν δῆσαι τῷ τροπωτῆρι. ΥΩ]. 
ῬΟΙ]1: 187 σκαλμός᾽ ὅϑεν αἱ κῶπαι 
ἐκδέονται. --- εὐήρετμον ῬΥΟΙΘΡΟΞΟΗ: 
ἄθπη οὐϑῦ στο αἷθ Βοξδβεϊριηρ 
465 πααθυβ σασάθηῃ α16 ΡΗδοΚο τη 
Ἡπάθυ ΟὨ] νρϑύβθηθη. --- κώπης 
ἄναξ (γο]. 888), πϑομρσοϑῆτηῦ γῸ 
Επτ. ΚΥΚΙ. 86 υπα τὰ ΤΘ]ΘρΡΒ. (Τ0ῦ 
ΝᾺ κώπης ἀνάσσειν, Ὑ6]ΟΠ65 Ἰοέζ- 
ἴθυθ Ασϊβίοὺ. Ἀποῦ. ΠῚ 2 δα] 215 
ἀπρεπές, ὅτι μεῖζον τὸ ἀνάσσειν ἢ 
κατ᾽ ἀξίαν. --- πᾶς --- πᾶς δὲ πῖο 408. 
- ὅπλων ἐπιστάτης 5. γ. ἃ. ὁπλί- 
της, ἐπιβάτης, τα 1165 ΟἸ ἈΞΒΙΔΤΤΕΒ, Ϊῃ 
ἀθυβθΊ θη ὙΥ Θ156 τψῖθ κώπ. ἄν. 5. ν. ἃ. 
κωπηλάτης, ἐρέτης. --τ νεὼς μακρᾶς 
(Οϑρθηῦθ! πλοῖα στρογγύλα 5. ν. ἃ. 

φορτηγάα), αἰδέγιθαΐ!ν. --- πάννυχοι 
γρΊ]. Ηθυοᾶ. ὙΠ1Ι ΤῸ οἱ μὲν δὴ ταῦτα 
τῆς νυκτὸς οὐδὲν ἀποκοιμηϑέντες 
παραρτέοντο. -- διάπλοον (ὅϑ68}ο!. 
διαπλέοντα τὴν ϑάλασσαν) πιο ΒΙΘΥ 
815 ρυϑαϊκαύννοβ Αα]οκύν Ζὰ λεών 
(Ποίβρη τη ἄθη ὅ'απα οἰηἔϑῃσθη). Ζα 
καϑίστασαν γρ]. ΕἘπτ. Απάτοχῃ. θ84 
χλαίοντά σε. . καταστήσει. 

Υ. 8386---3.94. λευκόπωλος ἡμέρα 
ΕΒ]. Ηομ. ψ 248 Ε΄ ΟΡ. ΑΙ. 6018 
τῇ λευκοπώλῳ φέγγος ἡμέρᾳ φλέ- 
γευν. ΤΏΘΟΚτ. 138, 11 ἁ λεύκιππος 

᾿ΑΜώς. Τᾷῴν. ' 28 οὐστὰ 8018 
δα αἱ 1ὰποΐο ἀτῦθιη ᾿πνθοῦτβ 
Ιουῖβ ϑο βαὰθ ΘαῸ15. ΔΘΟῸΙΡΑΓΑΥΙ 
ατούα ογθιη 1ῃ ΤΘ]ΡΊΟΠ ΘΙ γα ῃΘ Ὀδηΐ. 
θεροσθα ΤΊ. 1 3 οχίσ. Αὐγογᾶ 
οδηα1ἀ8, ΤΌΒ615 6415. --- [88 Αβυη- 
αἀδθίοπ μολπηδὸν ηὐφήμησεν, πγοῖὶὶ 
85  ουμουρθῃθπθ πέπον ὈΘβυϊτητηῦ 
ΙΓ (μολπηδὸν δῦ Βομαν χὰ Ὀ6- 
ἰοπθη). ΥΈΊ. Κν. ΤΠ ὅ9.1. Α. 8. - 
Απϑίζχητηθη ὧθ5 Ῥἕδπ (898) ζΖῦλῃ 
ΒαρΊηη ἀοχυ ΒΟ] ομῦ; νρ]. ϑορύ. 208. 
θ8ὅ. ΤυΚ. Τ 21 ἤδη ἐπεπαιάνιστο 
ὡς ἐπίπλουν. Χοη. ΑπδὈ. 1 10, 10. 
Ὗ 2,14 ἐπεὶ δ᾽ ἐπαιάνισαν καὶ ὴ 
σάλπιγξ ἐφθέγξατο, ἅμα τε τῷ 
᾿Ενυαλίῳ ἠλάλαξαν. ΥἹΌ, 31 ἡ σάϊ- 
πιγξ ἐφθέγξατο καὶ ἐπαιάνιξον καὶ 
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ἠχώ τάφος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρῆν 

γνώμης ἀποσφαλεῖσιν" οὐ γὰρ ὡς φυγῇ 

παιᾶν᾽ ἐφύμνουν σεμνὸν Ἕλληνες τότε. 

ἀλλ᾽ ἐς μάχην δρμῶντες εὐψύχῳ ϑράσει. 

σάλπιγξ δ᾽ ἀὐτῇ πάντ᾽ ἐχεῖν᾽ ἐπέφλεγεν᾽" 99ὅ 

εὐθὺς δὲ κώπης ῥοθιάδος ξυνεμβολῇ 
ἔπαισαν ἅλμην βρύχιον ἐκ χελεύματος. 

ϑοῶς δὲ πάντες ἦσαν ἐχφανεῖς ἰδεῖν. 
τὸ δεξιὸν μὲν πρῶτον εὐτάκτως κέρας 

ἡγεῖτο κόσμῳ. δεύτερον δ᾽ ὁ πᾶς στόλος 400 

ἐπεξεχώρει. καὶ παρῆν ὁμοῦ κλύειν 

πολλὴν βοήν ..«ὦ παῖδες Ἑλλήνων ἴτε. 

ἐλευϑεροῦτε πατρίδ᾽. ἐλευϑεροῦτε δὲ 

παῖδας. γυναῖκας. ϑεῶν τε πατρῴων ἕδη. 

ϑήκας τὲ προγόνων νῦν ὑπὲρ πάντων ἀγών." 

μετὰ ταῦτα ἠλάλαξον. - Ευν. ΗρΥΔΚΙ. 
380 ἐσήμην᾽ ὄρϑιον (1) σάλπιγγι. 
85 Νραΐγατη ψ|6 1ἢ μέγα βοᾶν, 
μέγα φϑέ ἀρρψες λιγὺ ἀνακωχύειν 
(408)... Κα. 46, Α.60. -- τάφος, 
βὔθροΥ. --- ὡς ΝΣ ὡς πρὸς φυγὴν 
ἁπολλῖναι μέλλοντες (Ξ.801.. -- 
ΜΙπαᾶθυ 1468] Ἡρτοᾶ. ὙΠ] 88: ἀὰ 
ΔΌΘΥ ὍΘΙ ΑΒΟΉγ]Ὸ5 οἷ Ῥϑυβοὺ γϑάοϑῦ, 
50 Κοπηΐθ νὸὺρ ἋἀἼΘθθη ΖΒ ΚΟΥΘΙΘΗ 
ἀρ ΗΘΙ]Θμθη. ΔΌΡΘΒΘΗΠΘα πγοσάρῃ. 
-- παιᾶνα Ζὰ ΑΡΟ]]ΟΠ 815 παιήων, 
ἀλεξίκακος, σωτήρ, ταῦ ἄθτη Βοἴδῖη 
ἰὴ Παιάν; νΩ]. 888 --- ὁρμῶντες 
τη γι δ10ϊν. 

Υ. 839ὅ-- 398. Τούχὺ σὰ αἴθ Τυοτη- 
Ῥοὲβθ ὅδ5 ΖθΙομθα Ζατη ΑΠΡΎΙΣ -- 
πάντ᾽ ἐκεῖνα, 81165 δα 76 πο ϑοῖξθ 
(ἀθυ μ6]] ΘΗ] ΒΟ Π6}), γρ]. 200. Ηοτοᾶ. 
ΥΙ84 ἐξευγμένου τοῦ πόρου ἐπι- 
γενόμενος χειμὼν μέγας συνέκοψέ 
τε ἐκεῖνα πάντα καὶ διέλυσε. ὅὃ0 
ΔΘ πάντα ταῦτα, στὰ Αἱ..- ΝΡ. 
828. -- ἐπέφλεγεν, πιομὺ ἐξέκαιεν 
καὶ ἀνήγειρεν (Ξ36}Π0].), Βοπάθγη...6Υ- 
ἘΠῚ τοῦτ ΒΘ ]]θτὰ 08 8116. Ὑρ]. 
Ξορῃ. Οδά. Τ᾿ 186 παιὰν δὲ λάμπει, 
γογρ. θη. Χ 896 οδῖηοσθ ᾿ποθηααῃηῦ 
οαθΙυη Τγοθθαθθ Ιδέϊπίαθθ. -- 
ῥοθιάδος γγο]ορ ϊβομ, ἄθμη 685 Ὀ6- 
Ζϑιομποὺ ἀ16 ΕΌΪΡΘ. νοῃ ξυνεμβολή. 
- ξυνεμβολή ἀδ5 ρ]οἸοηζοιέῖσα ΕΠη- 
βϑύζθηῃη ον Ἡπάου 80} ἄθιη Τακίθ 
(ἐκ κελ.) Τυκ. ΠΠ 92 ἀπὸ ἑνὸς 

40 

κελεύματος ἐμβοήσαντες. Ἐὰν. ἸΡᾺ. 
Τ.. 140 χέρας κώπῃ προσαρμόσαν- 
τες ἐκ κελεύματος. 

Υ. 899-- 407. δεξιόν νου. δίαπα- 
Ρυμκίθ ὅθὺ Οὐἱθοῆθη ἃᾳ858. ὍρΥ 
γϑομίθ ΕἸὔρθὶ, δ σπϑ]ομθι ἀ6 
Τα τη μου βίϑμ θη, τηυΐϊβῦθ ΠΟ 
ἄθ Αὐβρσδπρ (65 διιημθβ πη σοῦ- 
βυυσηθη. τι. α16 ἔθη ]]0η6 ΕἸούζα 
1ΠΠ ΘΙ 810 468. απ 65 ΖαΒτητηΘη- 
ἀγάπη. Ἠρογοᾶ. ὙΠ] 8ὅ κατὰ μὲν 
δὴ ᾿Δϑηναίους ἐτετάχατο Φοίνικες 
(οὗτοι γὰρ εἶχον τὸ πρὸς ᾿Ελευσῖνός 
τε καὶ ἑσπέρης κέρας), κατὰ δὲ Λα- 
κεδαιμονίους. Ἴωνες (οὗτοι δ᾽ εἶχον 
τὸ πρὸς τὴν ἠῶ τε καὶ τὸν Πειραιέα). 
Αμάθυβ ἄθὺ πθηῖρου ρ]δαθν ὕσαϊρσθ 
Πιοα. ΧῚ18. ΑἸἸΟῊ τὴ ΤΠ ἀβομ] δομέθη 
αὐίθη α16 Πα ΚΘΟΞΤΠΟΠΙΘΥ θη τΘοἢ- 
ἔθ ΕἸῶρθ]. ἴππθ. -- ἐπεξεχώρει, 
γϑοκίθ 80. -- παῖδες Ἑλλήνων 
ΘΡΊβοΠ8 Ὁταβοβσθιθαηρ (υἷες “χαιῶν). 
-- δὲ πὰ χυγοϊξθη 6]1646 ἄοὺ Απδ- 
Ῥμότα, Κα: ὅ9,1. Ἁ.4. ΠΈΘῚ ἈΠ 
τον τὴν ΑΝ 80: ῬΙῸ ἈΥ1Ὶ5 ἰοοϊβαθθ οὐ 
ἀθασμη ὕθυΉ 0 ]18 ἃ6 5010 ἴῃ απὸ πϑίϊ 
δβδϑϑηῦ αἰπη!οα πάτα ἔογθ. -- ἕδος 
(ϑιδύ6), τὸ ἄγαλμα καὶ ὁ τόπος ἐν 
ᾧ ἵδρυται (Τιταξ. 16χ. Ρ]α,. 5. σ.). 
ἘΏΡΘΥ Ζ. Β. Τίομγβ. Ηδ]. Απί. 1 47 
Αἰνείας παραλαβὼν .. τὰ ἔδη τῶν 
ϑεῶν διαπλεῖ τὸν ᾿Ελλήσποντον. --- 
ϑήκας Αρ. 484. ὅορῃ. ΕἸ. 896 ὁρῶ 
{πεῖν ἀνθέων ϑήκην πατρός. 
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καὶ μὴν παρ᾽ ἡμῶν περσίδος γλώσσης ῥόϑος 

ὑπηντίαζξε, κοὐκέτ᾽ ἦν μέλλειν ἀκμή. 
εὐθὺς δὲ ναῦς ἐν νηΐ χαλκήρη στόλον 

ἔπαισεν" ἦρξε δ᾽ ἐμβολῆς ἑλληνικὴ 
ναῦς. κἀποϑραύει πάντα φοινίσσης νεὼς 410 

κόρυμβ᾽. ἐπ’ ἄλλην δ᾽ ἄλλος ηὔϑυνεν δόρυ. 
τὰ πρῶτα μέν νυν ῥεῦμα περσικοῦ στρατοῦ 

ἀντεῖχεν" ὡς δὲ πλῆϑος ἐν στενῷ νεῶν 
ἡϑοροιστ᾽. ἔϑραυον πάντα κωπήρη στόλον. 

αὐτοὶ δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῶν ἐμβόλοις χαλκοστόμοις 41 

παίοντ᾽. ἀρωγὴ δ᾽ οὔτις ἀλλήλοις παρῆν" 

ἑλληνικαὶ δὲ νῆες οὐκ ἀφρασμόνως 

κύκλῳ πέριξ ἔϑεινον, ὑπτιοῦτο δὲ 
σχάφη νεῶν. ϑάλασσα δ᾽ οὐκέτ᾽ ἣν ἰδεῖν 

ναυαγίων πλήϑουσα καὶ φόνου βροτῶν. 

ἀχταὶ δὲ νεχρῶν χοιράδες τ᾿ ἐπλήϑυον. 
φυγῇ δ᾽ ἀκόσμῳ πᾶσα ναῦς ἠρέσσετο. 

ὕσαιπερ ἦσαν βαρβάρου στρατεύματος. 
τοὶ δ᾽ ὥστε ϑύννους ἤ 

ῬΙαΐ. Τιθρρ. ΠῚ ρ. 699 Ο ἤμυνεν 
ἱεροῖς τε καὶ τάφοις καὶ πατρίδι 
καὶ τοῖς ἄλλοις οἰκείοις τε ἅμα καὶ 
φίλοις. Ἡοτοά. ΤΥ 127 μαχεσόμεϑα 
περὶ τῶν τάφων α. ἃ. -- Αγ. 68. 
588. σοὶ μέγας ἐστὶν ἁγὼν καὶ 
περὶ τῶν ἁπάντων. -- ῥόϑος (νρ]. 
8596): ἄθηι ΗΘΙ]ΘΉΘη ἰδ ΠῸῚ 86 1Π6 
ΡΥΆΟΙΘ. οἴπθ ἃυ Κα] θυῦθ, τη ΘΗ 50}}- 
11686: Ἠδγοᾶ. Π ὅϊ αἱ γυναῖπες, 
διότι βάρβαροι ἦσαν, ἐδόκεόν σφι 
ὁμοίως ὄρνισι φϑέγγεσϑαι. Ουτγί. 
1Π10 ἴδτη 3 οοπδρθοῦι... αὔγδαῖθ 
8ΟΙΘ5. δῦ, ΟἿ ῬΥΊΟΥΘΒ ῬΟΥΒ86 1π- 
οοπαϊθσαχτη δὺ ἰγοθη ϑιβύπ! θυ οἷ8- 
ΤΠΟΥΘΠΊ. 

Υ. 408-- 411. στόλον: ὅ6}0]. τὸ 
ἔμβολον λέγει, νΡ9]. ἐμβόλοις χαλκο- 
στόμοις 415. - ἦρξε, πᾶοῃ Ηδοτοά. 
ὙΠΙ 84 (θιοα, ΧΙ 21) Ατηθιμῖδβ (ἄθ. 
Βηυᾶθυ 465. Αβοῆγ]οβὴ. 16 Εθβί- 
Βεαϊαηρ 465 δίαπαραμκίθβ αθ8 
Ἠραθμάθῃ, ὑθ μου δαΐ ἀθὲ ἔοϊπα- 
ΠΟμΘπ ϑοιύθ Κθῖηθ θἰῃζθίποη Ῥρὺ- 
5ΟΠΘη ππα Νδιηθη Κοηπΐ, Θηὐβρυιϊομύ 
ΖΙΡΊΘΙΟ ἀοθὺ ΠΟμΘη δ οῖβα (688 
ΑΒΟΉΎ]Ο5 ππα νϑυτηϊθα α16 ΒΥΥΘΡῚΠρ' 
γορ ΕἸ ουθαομῦ. 6] 8ὺ ἀδίβ 65. δἷπ 

-. 

τιν᾽ ἰχϑύων βόλον 

αὔθ βομθ5. ΒΟΒΙΗ σαν, βαρὺ ἤβοῃ. πῸν 
1παιγοκύ, ἀαγτοῃ φοινίσσης, 5. σὰ Υ͂. 
899. Ἐπ ἴϑυπθ ἀπαθυύθαηρ σῸὴ 
Ῥρυβόμ! 1 οΠθτη ππτ ἴῃ ἄλλος. Βτυδοῦγ- 
ἸορΊβομθ Ὑ θυμαβομαπρ᾽ Ζυγθῖθυ Κοη- 
βύγυΚίϊομθη: ἄλλος ἐπ᾽ ἄλλον παπᾶ 
ἄλλη ἐπ᾽ ἄλλην. --- δόρυ 5. ν. ἃ. 
ναῦν (μ]ομὺ 5. γ. ἃ. στόλον). 
-Υ͂. 412. 428. ῥεῦμα, 88. -- - ἐν 
στενῷ, διαΐ Θῆρθιῃ Βϑατη 8 (ΒΟ 6 ἢ 
Κυποβασα ὑπαὶ ἄθια αὐξβομθη Εἰ Θϑὺ- 
1846), νρ]. Ἡθυοά. Υ1Π 00. Τμυκ. 
114. - κχκωπήρη στόλον, ΥΘΙΠΟΙΊΙΙΣ 
ἀρρδτδύμμ. -- ἔμβολος οἄθν ἔμβολον 
θυ ᾿Θἤθυημ6 ΞΟΠ: ΒΟ η8Ό6]. --- πὰ 
ἄϊθθ8 γουσηρ πατὰθ γοὰ ἄθη 
ἨΘΙ]Θπθα θη σὺ. 916 Εο]ρΘ ἀδγοι 
1δὺ ραγαύακύϊβοι δηρθυθιηὺ (ὑπτιοῦτο 
δέ). --- φόνου, αἵματος. ΥΕῚ]. ΑΡ. 
θ59. ἃ. Ηετοᾶ. ὙΠΙ 12 (νοῦ ἀδὺ 
ΞΟΒΙΔομὺ Ὀδὶ Αὐὐοιηϊβίοῃ) οἱ δὲ νε- 
κροὶ καὶ τὰ ναυήγια ἐξεφορέοντο 
ἐς τὰς ᾿ἀφέτας καὶ περί τε τὰς πρώ- 
ρας τῶν νεῶν εἰλέοντο καὶ ἑἐτάρασ- 
σον τοὺς ταρσοὺς τῶς κωπέων. -- 
ὕσαιπερ Ἀδπίσ Κύϊοπ σοι πᾶσα ναῦς. 

Υ. 434-- 498. τοὶ δέ πῸΣ ΕΙΘΥ ἴτὰ 
Τυϊτηθίθυ. -- 516. βοθ]αροι ἀδτδῦῦ 
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ἀγαῖσι κωπῶν ϑραύμασίν τ᾽ ἐρειπίων 43 
ἔπαιον. ἐρράχιξον, εὐχωλὴ δ᾽ ὁμοῦ 
κωκύμασιν κατεῖχε πελαγίαν ἅλα. 

ἕως κελαινῆς νυχτὸς ὄμμ᾽ ἀφείλετο. 

κακῶν δὲ πλῆϑος οὐδ᾽ ἂν εἰ δέκ᾽ ἤματα 

στοιχαγοροίην. οὐκ ἂν ἐχπλήσαιμί σοι. 480 

εὖ γὰρ τόδ᾽ ἴσϑι. μηδάμ᾽ ἡμέρᾳ μιᾷ 
πλῆϑος τοσοῦτ᾽ ἀριϑμὸν ἀνθρώπων ϑανεῖν. 

Α1Τ. αἰαῖ. κακῶν δὴ πέλαγος ἔρρωγεν μέγα 

Πέρσαις τε καὶ πρόπαντι βαρβάρων γένει. 

ΧΓ. εὖ νυν τόδ᾽ ἴσϑι. μηδέπω μεσοῦν κακόν" 48 
τοιάδ᾽ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἦλϑε συμφορὰ πάϑους 
ὡς τοῖσδε καὶ δὶς ἀντισηκῶσαι ῥοπῇ. 

ΑΤ. καὶ τίς γένοιτ᾽ ἂν τῆσδ᾽ ἔτ᾽ ἐχϑίων τύχη; 

λέξον τίν᾽ αὖ φὴς τήνδε συμφορὰν στρατῷ 
ἐλϑεῖν κακῶν ῥέπουσαν ἐς τὰ μάσσονα. 440 

ΑΓΓ. Περσῶν ὅσοιπερ ἦσαν ἀχμαῖοι φύσιν, 

105 ψῖθ δυΐ ΤὨυπῆβομθ, 6] 6 1τ 
Μη θιηθοσθ Πουάθηνγθιβθ αδῃου- 
ΖΘ θη ἀπᾷ τοῦ Ηδύραποη σούδιοὺ 
σψυτάρθη. Ρ]1η. Ν. ἢ. ΙΧ 2, ὅ ὑδπηΐδ 
ὑπ υππουτση. τα] 1 α]πηθ αὖ Τηϑ ΡΟ] 
ΑἸΘΧΘΗΟΙ ΟἸα5515 ποσὶ 4110 τηοᾶο 
ααδτη Πποβύϊαπη 8016 ΟὈνΙα οοηΐγδ- 
ΤΙ. ἀρΊτηθη δάνογβα ἔγοηΐθ αἰγοχθ- 
Υἱῇῦ: ΔΠΥΘΥ ΒΡΘΥΒΙΒ ΠῸῚ ογαὺ ουϑαᾶθυθ. 
ΠΟ ψΟῦΘ, ΠῸΝ βοηϊι, πῸπ 1Οἶμ, 
ΟῚ {ΥαΡΌΤΘ ἰουυ θη Υ, Π60 Π]151 ΥἹἼΠ]1Π8, 
ἑαγτθαπίαγ. ΨΩ]. ὟΥ. ἘΞ. ὙΘΌδὺ σὰ 
Ηοτ. αὐ. Π 4. 5. 885. Μδββθημδ- 
ἀρκοιῖῦ πα ὙΥ̓ΘΒυ]οβισκοιὺ ἀον Εν- 
ΒΟΒΙΔρΌηΘη. -- Οἤ τινα (424) «υὐ 
ααθηη] Ποὺ δ]τατη. --- βόλον (1δούμπτη), 
ἄγραν ὅ0}0]. -- ἐρειπ. Αρσ. 6600. -- 
ἐρράχιξζον σομῦγί, ποῦ τΘ ἢ} Ζατη 
Β11α6. -- εὐχωλὴ ὀλλύντων, κωκύμα- 
σιν ὀλλυμένων πο Ηομῃ. Θ᾽ θά 
ἔνϑα δ᾽ ἅμ᾽ οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ 
πέλεν ἀνδρῶν ὀλλύντων τὲ καὶ 
ὀλλυμένων. -- Β1Ὶ5 ἀ85 ΕΥΒΟΠΘΙΠΘΗ 
ἀοΥ Νιεααομὺ (γρὶ. πων. Ιρῃ. Τδαγ. 
110 ὅταν δὲ νυκτὸς ὄμμα λυγαίας 
μόλῃ; ἀπάοθυθ ϑορύ. 890) ἄθπη δἷῃ 
Ἐπᾶὰρ τηϑομΐθ. - ἀφείλετο ταῇῦ 8}}- 
σϑιηθίηρθση ΟΡ] Κῦ (τὸ ἔργον). ΥΕ]. 
Χομορη. Η6]]. 1 2,16 ᾿4λκιβιάδης δὲ 
ἐδίωκεν .., μέχρι σκότος ἀφείλετο. 

Υ. 429--΄82. δέκα, σὰ Ατ. Νυῦ. 

10. --- οὐδ᾽ ἂν, . . οὐκ ἄν, α16 
γΘϑθ 10 η6 Βραϊηρίῃοιῦ 465 σὍΏΖΘΙ. 
ϑαύζθβ γα ΟἼΘΙΟἢ σὰ Απΐδηρ Ὀ6- 
ΤῊ ΥΚΊΙΟΙ σοιηϑομύ. -- Ηομ. γ 114 
ἄλλα τε πόλλ᾽ ἐπὶ τοῖς πάϑομεν' 
κακᾶ᾽ τίς κεν ἐκεῖνα .. μυϑήσαιτο..: 
οὐδ᾽ εἰ πεντάετές γε καὶ ἑξάετες 
παραμίμνων ἐξερέοις. -- οστοιχαγο- 
ροίην, ὅ6801]. ἐφεξῆς λέγοιμι, στοι- 
χομυϑοίην, γ5]. σὰ 157. --- μηδαμὰ 
5. Υ. ἃ. μηδαμῇ, Ῥτοτη. 526. 

Υ. 488. πέλαγος, ϑ.ρρ!. 469 ἢ 
Βαρὺ. τῦ8. Ῥτοτη. 140. --ὀ ἔρρωγεν 
ΟΡ. Ο. Ἡ. 1281 τάδ᾽ ἐκ δυοῖν 
ἔρρωγεν. ΤΎΔΟΗ. 864 ἔρρωγεν παγὰ 
δακρύων. Ἐπτ. ἨΡρΡ. 1888 σοὶ τάδ᾽ 
ἔρρωγεν κακά. 

Υ. 488ὅ---440. Ῥδγ81]6] 15γηπ5 1 6 Τ᾽ 
28Ἐ}] ἀδὺ ὕϑυβθ πᾶ 80} ἴπὶ Απ8- 
αγποκ (ἦ:λϑε συμῳ. πάϑ. --- συμφο- 
ρὰν ἐλϑεῖν κακ.; ῥοπῇ --- ῥέπου- 
σαν). --- Εἠὰγ. Μρα. 60 ἐν ἀρχῇ 
πῆμα κοὐδέπω μεσοῖ. --- ἐπ᾽ αὐτοῖς 
6 Ῥτγοιη. 1089 τοιάδ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ 
διπὴ 4Διόϑεν.. στείχει, γ6]. δ 
6δΡᾷ. 1048 ἐπ᾽ ἐμοὶ ῥιπτέσϑω, ϑΙ1ΘΌ. 
298, δὅ44, ἀρ. 61. -- δὶς ἀντισ. (485 
ΟἸΘΙΟμσθσιοῦ Πα] η). ἰΠογίγοι- 
Ῥυπρ,, 5. Ἐπη]οιῖ. 5. 6. 

Υ. 441:- 4406. ΤὴοΥ Ὑνοχὺ ἄδϑὺ ρϑ- 
{Ὰ]Π]ΘηΘη ῬΘΥΒΘΥ πγισ σαβίθι σοσῦ, Ὁ1η: 
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ψυχήν τ᾽ ἄριστοι κεὐγένειαν ἐχπρεπεῖς. 
αὐτῷ τ᾽ ἄνακτι πίστιν ἐν πρώτοις ἀεί, 
τεϑνᾶσιν αἰκῶς δυσκλεεστάτῳ μόρῳ. 

ΑΤ. οἱ ᾽γὼ τάλαινα συμφορᾶς κακῆς. φίλοι. 446 
ποίῳ μόρῳ δὲ τούσδε φὴς ὀλωλέναι; 

“Τ. νῆσός τις ἐστὶ πρόσϑε Σαλαμῖνος τόπων. 
βαιά. δύσορμος ναυσίν, ἣν ὁ φιλόχορος 
Πὰν ἐμβατεύει. ποντίας ἀκτῆς ἔπι. 

ἐνταῦϑα πέμπει τούσδ᾽, ὕπως. ὅτ᾽ ἐκ νεῶν 480 

φϑαρέντες ἐχϑροοὶ νῆσον ἐξοισοίατο. 
χτείνοιεν εὐχείρωτον “Ελλήνων ἄγραν, 

φίλους δ᾽ ὑπεχσῴζοιεν ἐναλίων πόρων, 

χακῶς τὸ μέλλον ἱστορῶν. ὡς γὰρ ϑεὸς 
ναῶν ἔδωκε κῦδος Ἕλλησιν μάχης. 4 ζΟι 

αὐϑημερὸν φράξαντες εὐχάλκοις δέμας 

ὅπλοισι ναῶν ἐξέϑρῳσκον, ἀμφὶ δὲ 
χυχλοῦντο πᾶσαν νῆσον, ὥστ᾽ ἀμηχανεῖν 

ὅποι τράποιντο. πολλὰ μέν νυν ἐκ χερῶν 
πέτροισιν ἠράσσοντο τοξικῆς τ᾽ ἀπὸ 460 

ϑώμιγγος ἰοὶ προσπίτνοντες ὥλλυσαν᾽ 

τὸ Βοαθαύαῃησ 1ῃγοβ [Ππξουσϑηρ 
Ζὰ οὐ ρῃ. ξυμφορᾶς, Κυ. Π 
ἍΠ 5. Δ 9. 

Υ. 441- 411. Ὑογπιομίυπρ  ἀοΥ 
νου πυπαοτὺ δα αἀοὺ [η56] Ῥδγίία- 
Ἰϑῖῷ (0 αἸΘβου Νάτηθ σῖγα πιομὺ 
σομϑηηῦ, σὰ 409) δαΐσοβι θη Ῥοτ- 
Β6Ὶ ἀἼΤΟΗ αὐθβομα Ἠορ θη ππΐθυ 
Απέδηγυμρ ἀθ5 ΑὐἹβϑύθιαθβ; 5. Ε]η- 
Ἰοιδαπρ: 5. 6. ὙΕῚ: Ηετοά. ΥΠΙ| τ0 
ἐς τὴν νησῖδα τὴν Ῥυττάλειαν, με- 
ταξὺ Σαλαμῖνός τε κειμένην καὶ τῆς 
ἠπείρου, πολλοὺς τῶν Περσέων ἀπε- 
βίβασαν ες ὡς ἐπεὰν γένηται ναυ- 
μαχίη, ἐνθαῦτα μάλιστα ἐξοισομένων 
τῶν τε ἀνδρῶν καὶ τῶν ναυηγίων,.. 
ἵνα τοὺς μὲν περιποιέωσι, τοὺς δὲ 
διαφϑείρωσι. ΤΌ. 95 ᾿Αριστείδης.... 
παραλαβὼν “πολλοὺς τῶν ὁπλιτέων 
"οἵ παρατετάχατο παρὰ τὴν ἀντὴν 
τῆς “Σαλαμινίης χώρης, γένος ἐόν- 
τες ᾿Αϑηναῖοι, ἐς τὴν Ψυττάλειαν 
νῆσον ἀπέβησε ἄγων, οἱ τοὺς Πέρ- 
σὰς τοὺς ἕν τῇ νησῖδι ταύτῃ κατε- 
φόνευσαν πάντας. ΚΕ]. ῬΙαΐ. Ατὶ- 
βὑϊα. 9. 

Υ. 4417. 468. Υρ]. Ῥαυβ. 1 86, 2 

νῆσος δὲ πρὸ Σαλαμῖνός ἐστι καλου- 
μένη Ψυττάλεια. ἐς ταύτην τῶν βαρ- 
βάρων ὅσον τετρακοσίους ἀποβῆναι 
λέγουσιν κτλ. ϑίταθ. ΙΧ γ. 89 
νησίον ἔρημον πετρῶδες. ΑἸ5 ΒΟ]60Π6 
οἴη 116Ὀ]Ππρϑϑυΐθηῦμα! ἀ65 ΡῬδῃ, 
ὃς πάντα λόφον νιφόεντα λέλογχε 
καὶ κορυφὰς ὀρέων καὶ πετρήεντα 
κέλευϑα (Άοτα. Ηγτηη. 19, 908). δ Ξ 
ΔΈΟΙ Ἐππν. ἔγαρτη. 696 Ν. ὃς πέτρον 
᾿Δρκάδων δυσχείμερον Πὰν ἐμβα- 
τεύεις. -- ἔκ νεῶν φϑαρέντες Μ|ι6 
χρημάτων ἐκ δόμων πορϑουμένων 
ΘΌΡΡΙ. 448. -- νῆσον, 15. -- Οἐξοι- 
σοίατο, νΡ]. ἐξοισομένων ἴπι ἀοΥ νοτ- 
ΠΟΥ προ Πμνέθα Β06116 Ηθγοα.  ΠΙΤΘΟ. 
πόρων, 451. Κα. 41,28.- -τὸμέλλον, 518. 

Υ. 484. 464. ἱστορῶν, οὐ Καπαθπα, 
ουτο θη, νρ]. Αρ. 616. Ἐϊατα. 465. -- 
κῦδ. ἔδ. Ἡοχηδγβοι. 2. Β. Θ 2316 
ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν. --- αὖϑ'. 
Ἠργοάᾶ. ὙΠΠ 90 ᾿Δριστείδης Ἐν 
τῷ ϑορύβῳ τούτῳ τῷ περὶ Σαλαμῖνα 
γενομένῳ τάδε ἐποίεε. -- φράξ. 
Αὐβέδσθπρ Ὧ65 Βορυῆῖθθ ὁπλίτης. 
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τέλος δ᾽ ἐφορμηϑέντες ἐξ ἑνὸς ῥόϑου 
παίουσι. κρεοχοποῦσι δυστήνων μέλη. 
ἕως ἁπάντων ἐξαπέφϑειραν βίον. 

Ξέρξης δ᾽ ἀνώμωξεν κακῶν ὁρῶν βάϑος" 4θῦ 
ἕδραν γὰρ εἶχε παντὸς εὐαυγῆ στρατοῦ. 
ὑψηλὸν ὄχϑον ἄγχι πελαγίας ἁλός" 
ῥήξας δὲ πέπλους κἀνακωκύσας λιγύ, 

πεξῷ παραγγείλας ἄφαρ στρατεύματι 

ἵησ᾽ ἀκόσμῳ ξὺν φυγῇ. τοιάνδε σοι 41ὸ 

πρὸς τῇ πάροιϑε συμφορὰν πάρα στένειν. 
ΡΣ, Α4Τ. ὦ στυγνὲ δαῖμον, ὡς ἄρ ἔψευσας φρενῶν 

Πέρσας" πικρὰν δὲ παῖς ἐμὸς τιμωρίαν 

κλεινῶν ᾿Αϑηνῶν ηὗρε. κοὐκ ἀπήρκεσαν 
οὺς πρόσϑε Μαραϑὼν βαρβάρων ἀπώλεσεν" 41ῦ 

ὧν ἀντίποινα παῖς ἐμὸς πράξειν δοκῶν 
τοσόνδε πλῆϑος πημάτων ἐπέσπασεν. 

- δὲ 418. --- κυκλοῦντο (ἀ16 ατ]θ- 
ΘΠ6 8)... ἀμηχανεῖν ὅποι τράποιντο 
(416 Ῥρυβϑυ)... ἠράσσοντο ἃ. παίουσι 
(16 αὐ] θο 6), γΆβομου Ὑ ΘΟΠ56] θ8 
ΒΘ] Κίβ. -- μέν νυν 412. -- ἅν) 
οὐ ὐΐθη ἀ16 Ἠθ]]Θηθη. Δ 8 ηΡ5 (8115 
ἄθγ ΒΥ μ6) ου]αδύθ ἀσγοιμ  θίη- 
αϊτέθ τι. Ρ ΘΙ] ΒΟ 556; 5ΟΒ]1ΘΙΒΠ1Οἢ 
ΔΌΡΥ Υἱϊοκύθη 8516 ἄθῃ Ῥϑύβθυῃ δαΐ 
ἄρῃ 1610 ὑπ ὨΙΘΌΘΩ 8116 Π]ΘάΘΥ, 
-- ὥλλυσαν, εὑ6ῦθη ϑομδάθῃ. -- 
παίουσι κρεοκοπ. (Ἐπιν. ΚΥΚΙ. 888 
κρεοχοπεῖν μέλη ξένων), 420. 

Υ. 40ὅ-- 411. Ξέρξης κτλ. (απὰ 
469, δ08, ὅ09, νρΊ]. 261, 802, 501, 
819), τη] ΥἼΒΟη 6 Αὐγηγύμτχηϊθ, ΥΥ οβὺ- 
ὍΠΕΙ" 1 5; 482: ΑΝ Ὅ1ο. ΜϑηΡΘ 
ΔΟΥ ὦ ὑγᾶρὺ τοῦ ἄαχα 61, ἀαἱβ ἀδ5 
ἘΪΏΖ6]η6. σού ἴῃ5 ΟὨν [Ἀ]]0.ψ 
-- οη νγὸ 88 6Υ 485 σῇῃζθ ΗθοΥὺ 
σαῦ βθῆθῃ Κοῃηΐθ. --- Μὶ|ι εὐαυγῆ 
(αὐ βοθῃθηᾶ, νοι ἃ. Ῥϑύβοι {ουίγα- 
56}) νρ]. Τῃθορῃ δδ0 τηλαυγῆ σκο- 
πιήν (ι. αὐγάξειν. --- ὄχϑον, Ηδτοά. 
ΨΙΠ 90 κατήμενος (ΧοΥΧΘ8) ὑπὸ 
τῷ οὔρει τῷ ἀντίον Σαλαμῖνος, τὸ 
καλέεται Αἰγάλεως (Εβδϊθπο. Ν. Β. 
Ι. 5... 948). ϑοίη δίφρος ἀργυρόπους 
6] ἄθῃ Ἠβθ]]θμθη ἴῃ ἀ16 Ἠδπαθ 
πα Ὀοίαμα 510} διῇ ἀοΥ ΑΚΥΟΡΟΙΙΒ 
γοῦν Αὐμθῃ ἀποὺ θη ἀριστεῖα τῆς 
πόλεως (Ὀοιμλοβίη. ΧΧΙΥ 129). -- 

ἀνακωκύσας ... παραγγείλας .. ἴησι, 
42}. 820 ἢ, νρ]. σὰ ΑΥἦ. Νυθ. 951. 
Κυ. Π 50,18. Α. 2. -- παραγγείλας 
ὑθομηβοῃ νοη ἄρῃ Κοιησηδπο νῸὴ 
Μυπᾶ χὰ Μυπᾶθ. ἴ)6γ [πμδ]ὺ ἀ68- 
Β6]Ό06 5 ουριθοῦ 510} ἃἂ8 ἄθιη Ζα- 
ΒΒΙΩΤΩΘΗΠΔηΡΘ. -- Οἴησι ᾿η ΥΘΏΒΙ 
ψ16 ἴεμεν Επιγ. ἩΠ65. 291. --- ἄφαρ 
ἨἩοτηουῖβοῃ. ἰὐρυσοπβ Ηργοᾶ. ὙΠΙ 
118 οἱ ἀμφὶ Ξέρξην ἐπισχόντες 
ὀλίγας ἡμέρας μετὰ τὴν ναυμαχίην 
ἐξήλαυνον εἰς Βοιωτούς. 

Υ. 4τὲὸ- 479. δαῖμον 84ὔ. χὰ ΑΥ. 
ΝῸΡ. 1204. δαίμων σχο ἀθν Οοἰΐ- 
μοῦ. δἴμθ ἀποὺ ΓΘ. ] 1086 ἘΠ ΘΗΒομ8 
οὔδχυ Ἠδπα]πηρ ΖΡ ΘΒΟΒ ΤΙ ΘΌΘη πγᾶ. 
- ΟΡ. Αἱ. 1891 καί μ᾽ ἔψευσας 
ἐλπίδων πολύ. -- ΘΟ ἴῃ ἄδπι Ηο- 
τη ΒΟ Π6η πικρόγαμοι (α 206) αἰθηῦ 
πικρός δὰ. ΒθζΖϑιομπαηρ ΟΘΥ ἐγᾶ- 
σΊἼβομοη Ῥουϊροίϊθ. -- Ηοτχοᾶ. ὙΠ 8 
μέλλω ἐλᾶν στρατὸν διὰ τῆς 
Εὐρώπης ἐπὶ τὴν Ἑλλάδα, ἵνα 
᾿Αϑηναίους τιμωρήσωμαι ὅσα δὴ 
πεποιήκασι Πέρσας τε καὶ πατέρα 
τὸν ἐμόν. --- οὺς ἀπώλεσεν, 65 ΆΥΘΗ 
0400, Ἠροτοᾶ. ΥἹ 117 ἴῃ. -- ἀντί- 
ποινὰ (ἔππμι. 268) πράττειν, εἶσπρ., 
ἀπαιτεῖν, οχίρογθ, ὅμο. 811. Ἐπ. 
θ281. -- δοκῶν 188. --- ναῶν μόρον 
Ὑ6 106. πἰομῦ ἴῃ ἄθη ΤΠ πέργρδπρ' ΑΘΓ 
ΞΟ. ΠΙπΘΙρθζορθη γΟΓ 6 Βἰπα, 

ΓΥῚ 
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σὺ δ᾽ 

ποῦ τούσδ᾽ 

εἰπὲ. ναῶν οἱ πεφεύγασιν μόρον. 
ἔλειπες; οἶσϑα σημῆναι τορῶς; 

4. ναῶν γε ταγοὶ τῶν λελειμμένων σύδην 480 

κατ᾽ οὖρον οὐκ εὔκοσμον αἴρονται φυγήν. 

στρατὸς δ᾽ ὃ λοιπὸς ἔν τὲ Βοιωτῶν χϑονὶ 

διώλλυϑ'. οἱ μὲν ἀμφὶ χρηναῖον γάνος 

δίψῃ πονοῦντες. οἱ δ᾽ ὑπ’ ἄσϑματος κενοὶ 

διεχπερῶμεν ἔς τε Φωκέων χϑόνα 48 

καὶ Ζωρίδ᾽ αἶαν, Μηλιᾶ τε κόλπον, οὗ 
Σπερχειὸς ἄρδει πεδίον εὐμενεῖ ποτῷ" 

κἀντεῦϑεν ἡμᾶς γῆς ᾿4χαιΐδος πέδον 
χαὶ Θεσσαλῶν πόλεις ὑπεσπανισμένους 

βορᾶς ἐδέξαντ᾽᾽" 
δίψῃ τὲ λιμῷ τ᾽" 

ἔνϑα δὴ πλεῖστοι ϑανον 490 

ἀμφότερα γὰρ ἦν τάδε. 
ΜΜαγνητικὴν δὲ γαῖαν ἔς τε Μακεδόνων 

Υ. 480-.- 487. ναῶν γε τοῖῇῦ ἄἀθιη 
ΒΙΠΠΘ: ,,6858 Β1πΠ4 18 0} νοη θη 
ΞΟΒΙθ. τηϑπομθ τσ σΘΌ]ΘΡΘη 
ἀπα ἄργθη ΕἸἾΠΥΘΥ ἃ. 5. ἢ --- κατ᾽ 
οὖρον ϑορύ. 690. 516 Ὀοηϊ ἔσθ ἄρῃ 
σιϊηβύρσοη Υιπα Ζιν ΕἸπομύ. ΥὙΡ]. 
Ἠοτοά. ΥΠΙ 108 ὡς ἡμέρη ἐγένετο, 
ὁρέοντες οἱ Ἕλληνες κατὰ χώρην 
μένοντα τὸν “στρατὸν τὸν πεξὸν 
ἤλπιζον καὶ τὰς νέας εἶναι περὶ 
Φάληρον ἐδόκεόν τε ναυμαχήσειν 
σφέας παραρτέοντό τε ὡς ἀλεξησό- 
μενοι. ἐπεὶ δὲ ἐπύϑοντο τὰς νέας 
οἰχωκυίας, αὐτίκα μετὰ ταῦτα ἐδό- 
χκεε ἐπιδιώκειν. τὸν μέν νυν ναυτικὸν 
τὸν Ξέρξεω στρατὸν οὐκ ἐπεῖδον 
διώξαντες μέχρι Ἄνδρου... οὐκ εὔκ. 
φυγ. 422. 410. Τ)ὲ5 ππίοσ Μαγχγαο- 
Ὡ1Ὸ5 ἴῃ Η6]1185 συγ ΚσΘ] ββθηθ ΗΘΘΥ 
ῬΙοιθύ, πὰ ἀθη ΕἸπάσποκ πιομῦ αΌΖιι- 
βου ομθπ, Πῖου (νρ]. Υ. 1961) υαἡ- 
οὐνα πηὺ. -- χρην. γάνος, ἸΔΌΘΠΑΘΥ 
611, 01ὅ. Εν. ΘΌΡΡΙ. 1149 ᾿ἄσω- 
ποῦ γάνος. νον Τυγβῦ νϑυβοβιηδοη- 
ἰθμα" στοῦ ἄθη αταπμα ἃ, ἡ ἈΥῚΠῚ 
516. Ζὰ ΡΟΊΘΥΙΡ ἰγϑηκθη ππα ἸΏ Ό]σΘ 
ἀθββθη βίδυθοη. --- 1: Δ ηοΥη (416 
ὙΥ ποὺ ἀουῦ πηβοῦη ΤΟα [ἈΠ 6}) 
ΖΟσΘπ, σὺ ϑομυγογαίσηϊσ κοῦ 67- 
βομορες, σψοῖΐου. ΝΆΟΘΒ ἔν τε Βοιωτ. 
χϑονὶ δὺ πομῦ Του σθίβητθῃ ἔν τὲ 
Φωκέων (Θεσσαλῶν κτλ.) χϑονί, 
ΞΟΠ 616 Τ᾿ ΘΙ] ππρ 80} ΟΥ]10}- 
Κοιΐθη, ὉΠῚ ΕἸπεσμ]σίτοῖς σι σνϑὺ- 

Αβξηυτοβ, Ῥούβου. 

τηθιάθη, σοκγθαχὺ ἀπγοῃ α16 Εγχβῃ- 
Ἰὰπρ' ἀ6Υ ΕΣ]ΘΌΠ1556. (ΠΘΌΘΠ]ΘΙΌΘΗ 
ἀπ ύθυθθμη, νϑυβοπιθάθηθ ΤῸα65- 
ὈΣΒΘΟΠ ΘΗ). ΥΡ]. Αρσ. 99 παίων τε 
γενοῦ τῆσδε μερίωνης, ἣ νῦν τοτὲ 
μὲν -- τοτὲ δ᾽ χτὲ. ον Βὔοκπορ 
ὙὮ ἀρθυβο]θθ6 ψ|θ6 ἃοσὺ Ἠρτσνθρ: 
ΤΏ ΒβΆ] θη, ἀδ5 τηϑ] 50 ηῃ6. ΟΘΌΙΪτρ 
(ΤῊ Θυυπ ΟΡ 6), Π)οσβ, ῬΏΟΚΙβ, Βὸ- 
οὐΐθῃ, Αὐπκα. -- Ηογοᾶ. ὙΠ 198 
πρώτη πόλις ἐστὶ ἐν τῷ κόλπῳ 
(άθτη τη} 150} 6Π). . 2ντικύρη᾽ παρ᾽ 
ἣν ποταμὸς Σπερχήϊος, δέων ἐξ 
᾿Ενιήνων, ἐς ϑάλασσαν ἐκδιδοῖ. 

Υ. 488-491. Μίγαν. ΙΧ Ῥ- 439 
ἔχουσι τὰ μὲν πρὸς Εὐβοίᾳ καὶ 
Θερμοπύλαις Μαλιεῖς καὶ οἱ Φϑιῶ- 
ται ᾿ἡχαιοί͵ τὰ δὲ πρὸς τῷ Πηλίῳ 
Μάγνητες. ὙΕ]. ἴ0. Ρ. 438. ἡ “λος 
Φϑιῶτις καλεῖται καὶ ᾿Αἀχαιϊκχή. 
Αομδῖα (Φϑιῶτις) ἀοΥ 5 δϑι Πομδῦθ 
ΤῸ] ΤΠ ΘΒΒΆθη5. ὀὈἀὑπεσπανισμ. 
1024. ΟΠπο. ὅ77. ἨἩρτοά. ΥἼΙ 11ὅ 
καὶ τῶν δενδρέων .. τὰ φύλλα κα- 
ταδρέποντες κατήσϑιον. . ταῦτα 
δ᾽ ἐποίευν ὑπὸ λιμοῦ" ἐπιλαβὼν δὲ 
λοιμός τε τὸν στρατὸν καὶ δυσεν- 
τερίη κατ᾽ ὁδὸν διέφϑειρε. 

Υ. 492- 499. ἔς τε ΚΥν. (11) θ8, 9 
Α. 3. -- ἄξιος, ΜαΚοαοπίθηβ Ηδαρύ- 
βύσοτση τι. Οβύρυθῃηζθ νοῦ ῬἘΠΠΡΡ Π]., 
τηϊῦ ΒΟ τ] Ίρθια {Ὀουρϑηρ': ΠΘΆ]6Πο. 
Ν. Β. Π 5. 2029. --- Βόλβη, στοίδον 
Τδηᾶβθ6 ἴῃ Μγσάοηθπ, βι! 0 ἢ νοι 
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χώραν ἀφικόμεσϑ᾽. ἐπ᾽ ᾿Δξίου πόρον. 
Βόλβης ϑ᾽ ἕλειον δόνακα. Παγγαῖόν τ᾽ ὄρος. 
᾿Ἠδωνίδ᾽ αἷαν" νυχτὶ δ᾽ ἐν ταύτῃ ϑεὸς 
χειμῶν᾽ ἄωρον ὦρσε. πήγνυσιν δὲ πᾶν 
ῥέεϑρον ἁγνοῦ Στρυμόνος. 

τὸ πρὶν νομίζων οὐδαμοῦ. τότ᾽ ηὔχετο 

λιταῖσι γαῖαν οὐρανόν τε προσκυνῶν. 

ἐπεὶ δὲ πολλὰ ϑεοχλυτῶν ἐπαύσατο 

στρατός. περᾷ χρυσταλλοπῆγα διὰ πόρον" 

χὥστις μὲν ἡμῶν πρὶν σκεδασϑῆναι ϑεοῦ 
ἀκτῖνας ὡρμήϑη. σεσωμένος κυρεῖ. 

φλέγων γὰρ αὐγαῖς λαμπρὸς ἡλίου κύκλος 

μέσον πόρον διῆκε. ϑερμαίνων φλογί 

πῖπτον δ᾽ ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν" ηὐτύχει δέ τοι 
ὕστις τάχιστα πνεῦμ᾽ ἀπέρρηξεν βίου. 

ὅσοι δὲ λοιποὶ κἄτυχαν σωτηρίας. 

Θρήκην περάσαντες μόγις πολλῷ πόνῳ. 

ἥκουσιν ἐχφυγόντες, οὐ πολλοί τινες. 

ΤὨΘΒΒΘΙ Ομ ΚΘ, σοι πη νου τη Πα πα 
ΤΡ ΘΌΘΩ, 5. Θρα5. ΠῚ 5. 068. ΕἸ 
οὐ Ῥϑ]υᾶθ8 βϑθρ ββίτηθ νοοδϑῃΐαν δὸ- 
νακώδεις, δονακοτρόφοι, δονακο- 
χλόαι. ἤοτῃ. Σ' ὅ16, Ἐὰγ. 1ρΡ8. Α. 
1τ9. Τρ. Τ᾿. 400 (ΒΙΟπὉ). -- Παγ- 
γαῖον πογανγθβί!ο νότὴ ΒΟΙΌΘΒΘΘ, 
Ὀ6Ὶ ῬΒΙΙΡΡΙ, φυνίβομθα ϑὐγγσαοη ἃ. 
Νοεβίοβ, Ψ6 ἀδ5 Βαομπουϊδηᾶ. 
ταύτῃ, ἴῃ ὙΘΙΟΒΟΥ ὙΠ 8.5} ΘΟ ΥστΠΟΣ 
ΔαΪδηρσίθῃ. ἄωρον π80 ἢ} ἀθπὶ 
Μαίββίαθθ νοῦ Ηθ]αβ. ὑυυρθηβ 
ξανὰ α16 ΞΟ] ϑομὺ Ὀ6Ὶ ϑδ]αμῖβ Επὰθ 
ϑορύ.. ἀθγ Αὐγὴ ἀ685 Χϑυῦχθβ 
Απέδηρα ΟΚύ. βίας (νρὶ. Ζῆν. ἢ 
Ε]4855. ῬὮΏ1]0]. 1881 ὅ. 388. Χουύχϑθβ 
Ὀγασομΐθ δὰ ἄθ Ηρδίηνσοσθ στο η 
ΤΉ Βα θη. δ ὈΪδ σὰ Ηρ]]θβροιῦ 
4 Ταρο (Ηϑγοά. Ὑ11{115).--- Ξἰσγτηοι 
Ῥοαραΐοηα ὄ}βί! ἢ νομὴ Αχῖοβ, Δ ΌΘΥ 
νγϑδύ 0}} νοῦ Ῥϑηρδῖοβ πα ἘΔοΠοΥ- 
16 ηα.-- ἁγνοῦ ῬΘΥΒΊΒΟ ᾿716 σΥἹΘΟΒΊΒΟΗ: 
Ἠροτοᾶ. 1 188 ἐς ποταμὸν οὔτε ἕνου- 
ρέουσι οὔτε ἐμπτύουσι. οὐ χεῖρας 
ἐναπονίξονται. οὐδὲ ἄλλον οὐδένα 
περιορῶσι, ἀλλὰ σέβονται ποταμοὺς 
μάλιστα. --οἩὀΟ οὐδαμοῦ πϑομπαγῦοκ- 
ἸΙΟΠΘΥ 818 οὐ. 

Υ. δ00---δ07. οι. Ψ 2391 ὑπεὶρ 

495 

ϑεοὺς δέ τις 

800 

5805 

810. 

ὅλα οὐἰδιῥωνδῖ ἠώς. Ἠεοτοᾶ. ΥΠΠΙ 38 
ἅμα ἡλίῳ σκιδναμένῳ. --- διὰ (ἄϊθ56 
Αὐῇδευην ἴῃ ἔππθη Ἐπίβθ ἰδὺ 
56] 068) πόρον, Ὑ7611 κρυσταλλοπῆγος 
διὰ πόρου οἷπθ τηθίσιβομθ Ηδσίθ 
ΘΥΡΘΌΘη τγγαθ, --- διέημι ἀΐδδοϊνο 
(διελϑεῖν καὶ ῥεῦσαι ἐποίησεν 8680]... 
ΕΒ σὰ 168 ἀϊθ Ἰθύχίθ θην, ἀ16 
516. χὰὰὄ Ὀθβίθῃθῃ μδξίθῃ. Ἐὰν. 
ΟΥ. 864 διὰ σιδήρου πνεῦμ᾽ ἀπορρῆ- 
ξαί με. δεῖ. 

Υ. δ08--δ14. λοιποί, εἶσιν. --- 
Θρήκην κτλ., ΘΟ ΔΕΥ ει βομ]ορρὲ 

. αἱοἤ ξ  ἤ πα γο ρου ϑ' 6116; 85. 468. 
- οὐ πολλοί τινες γρ]. Ηετοᾷ. ΙΝ . 
118 Ξέρξης Μαρδόνιον ἐν Θεσσαλίῃ 
καταλιπὼν αὐτὸς. . ἀπικνέεται ἐς 
τὸν πόρον τῆς διαβάσιος (Ββ]]θϑροπῦ) 

: ἀπάγων (αὐ πο Αβῖθῃ ὨΘΒ- 
τη 64) τῆς στρατιᾶς οὐδὲν μέρος, ὡς 
εἰπεῖν. Τοϑηη αἴθ 60 000 ΝΜ... «ἀμ. ᾿ 
Μαγδοηῖοβ ππίοσ Ατίαθασοβ Ὀἷβ δα 
ἄθῃ Ηθ]]θδροηὺ τυ ρθβοβιοκύ 
Κοηχίθη ὨἸΘΥ ὑπ (0. 1926) 
ὙΠΆΤΘῺ ΠΟΘΙ Ὀοὶ Ρ]αὐδΆ, 40 000 Μίδθμπ 
βἴασκ (10. ΙΧ 66). -- ἑστιοῦχον Βερέυ 
18. ΞοΡ}. Απέ. 1088 ἑστιοῦχον εἷς 
πόλιν. --- ὡς, ὥστε. --- πόμιν ἈΚΞΚ. 

1δὲ ΝΥ δβυβεῖῖ,. 465 ϑυ ] κίε. 

4 

παδο 

“--. 



ΑΥ 

᾿Θηἰβοβιθάθη Παΐ), 

ΠΈΡΣΑΙ 

ἐφ᾽ ἑστιοῦχον γαῖαν ὡς στένειν πόλιν ι 

Περσῶν. ποϑοῦσαν φιλτάτην ἥβην χϑονός. 

ταῦτ᾽ ἔστ᾽ ἀληϑῆ᾽ πολλὰ δ᾽ ἐκλείπω λέγων 
χακῶν ἃ Πέρσαις ἐγκατέσκηψεν ϑεός. 

0 Ξ ΄ » - » Α 
ὦ δυσπόνητε δαῖμον. ὡς ἄγαν βαρὺς 

ποδοῖν ἐνήλω παντὶ Περσικῷ γένει. 
ΜΠ, ἋΣ» Υξ 4 ; - 

οἱ ᾿γὼ τάλαινα διαπεπραγμένου στρατοῦ" 

ὦ νυχτὸς ὄψις ἐμφανὴς ἐνυπνίων, 

ὡς κάρτα μοι σαφῶς ἐδήλωσας κακά. 
ς » ἢ ν ΄ προ ας Τρ 2 ΄ 

ὑμεῖς δὲ φαύλως αὔτ᾽ ἄγαν ἐκρίνατε. σι τῷ Φ 

ὅμως δ᾽ ἐπειδὴ τῇδ᾽ ἐκύρωσεν φάτις 

ὑμῶν, ϑεοῖς μὲν πρῶτον εὔξασϑαι ϑέλω" 

ἔπειτα γῇ τὲ καὶ φϑιτοῖς δωρήματα 

ὦ λαβοῦσα πέλανον ἐξ οἴκων ἐμῶν" 
4. Χ ς νς 2 , 

ἐπίσταμαι μὲν ὡς ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις. σι τῷ σι 

ἀλλ᾽ ἐς τὸ λοιπὸν εἴ τι δὴ λῷον πέλοι. 

[ὑμᾶς δὲ χρὴ ᾽πὶ τοῖσδε τοῖς πεπραγμένοις 
πιστοῖσι πιστὰ ξυμφέρειν βουλεύματα" 

καὶ παῖδ᾽ ἐάνπερ δεῦρ᾽ ἐμοῦ πρόσϑεν μόλῃ. 
παρηγορεῖτε, καὶ προπέμπετ᾽ ἐς δόμους. ὅ90 

ΝῚ ΄’ Ἁ -" ΄ ΄ 

ὴ καί τι πρὸς καχοῖσι πρόσϑηται καχόν.] 

ΧΟ. ὦ Ζεῦ βασιλεῦ. νῦν {ζμὲν» Περσῶν 
- , ᾿ , 

τῶν μεγαλαύχων καὶ πολυάνδρων 

ΔΌΘΥ πίομὺ α16 σάηΖζθ, 8998. -- 
ϑεός, ἀυτοῃ βθῖπθ ϑἐθ]]ππρ ἄθη το- 
Ἰιστόβοη (δβιοπίβραπκὺ πδοβασῦςκ- 
ΠΟῊ ΒΟΥ οσ ΒΘ Θ πα. 

Υ. διδ. ὅ90. δυσπόνητε: 36 801. 
Α χαλεποὺς πόνους ἡμῖν ἐμποιή- 
σας. --- ἐνήλω ΟΕ ὙΒ]. ἀ16 
Κατύ. Βοιηθυ ΚΠ ΠΡΌΗ. -- οἱ ᾽γὼ τ. ΤῊΣ 
-- νυκτὸς ὄψις ἔνυπν. Κτ. 41. 
Ἀ. 1. --- ὡς Καιβ8!. --- ἐχρίνατε τθ 
Αἴοββα παὺ α16 ἐγοβέπομα ὅθι ἀθὺ 
Ῥουξαηρσ ἐδ5 ΟΠΟΥΒ. Δ α55Ο 16 [5160 ἢ 
ααΐσοία 5 ἀπ ὈΘΒα]ίθη. 

Υ. ὅ21- ὅ906. ἐχύρωσεν (ἀδῃϊπ 
5011. ἐμὲ τοῦτο 

ΥΩ]. 221. --- - 522 νρ]. 2316. 
- δὅ98 πβοῦ 220. - Ατ. Νυῦ. 805 
οὐρανίοις τε ϑεοῖς δωρήματα. ΥὙΕ]. 
981. - ΑἹΞ Οββοβθηκ οἴπθη πέλα- 
νος (304). Αὐδίπδγθησ ἀθὺ δηξάπρ- 

ποιῆσαι. 

Οσμοα Αὐβιομῦ (2399), ποσὰ Αἰ. 
ἀυτοη ἀ16 Ζιυιβομθηΐγασθι 280 {ἢ 

πἀηα ἀ85 Αιὐΐξίτγοίθη 465 Βοΐθῃ υρτ- 
Βιπαογὺ ποσάθη πᾶσ. Ζναῦ Κοιητηΐ 
516 ἀδηηξ Ζὰ βρᾶθ; ἄοοῃ ΕΠ 65 
φἹ Ποῖος ΠΥ α16 “Δακαπέ. - ὡς 
(ταῦτα ποιήσω) ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις, 
γο]. 0Βο. 75:9: ΒΌΡΒΕ. ἈΦ 9 Υ 7 ἐπί 
δῆτ᾽ ἂν ἀλγοίης ἐπ᾽ ἐξειργασμένοις: 
Ἠετοα. ὙΠ|Ι 94 ἐπ᾽ ἐξειργασμένοισι 
ἐλϑεῖν. --- εἴ τι, Κυ. 68. 1. Α. 10. 

Υ. δ21- .-ὅ81. ὍὌϊδβα εξ βἰπᾶ 
ΒΙΘΙ πιοηῦ δῖ Ρ]αΐζθ, 48 Αἰοββῶ 
ΥΟΥΓ ΧοΙχθβ Ζυυοκκοησχί, ἄοὲ Αὐΐ- 
ἰγαρ' 4150 ΖΘ Κ]08 ἰδύ. ΥῈῖ. ΕἸη]. 
5. 14 - ΟΜ Ττγϑαθη ἐσθαθη Β αἴθβ 
Ῥῆδρϑη" Ἰδυξθῦ οἔνσαβ πὰ οβεϊσητηΐ. 
- προπέμπετε, “τὶ 65 ἅτ ΘΒ] 1556 
σοβοβίθμί. --- πρόσϑηται κακόν ἃ. 1. 
510} οὗνγαβ Ζ.]6 146 ἐπαΐ. -- Αἰοββᾶ 
π. ἄϑσ Βοΐβ δὉ. 

Υ. 882. ὅ4άτ. ὌΓΘΙ Δηαρ δ 50} 68 
Ἡγροθυτηθίσα στη ΑΌΒΟΙ]ΒΒ6 (65 
ουβίθῃ Ερϑιβοάϊοῃ. ὑπᾶὰ ΖῸΣ ΕἸη]ο1- 

43 



2 ΑἸΣΧΎΛΟΥ 

στρατιὰν ὀλέσας 
ἄστυ τὸ Σούσων ἠδ᾽ ᾿4γβατάνων 8 

πένϑει δνοφερῷ κατέκρυψας" 
πολλαὶ δ᾽ ἀμαλαῖς χερσὶ καλύπτρας 
κατερεικόμεναι 

διαμυδαλέους δάκρυσι κόλπους 

τέγγουσ᾽. ἄλγους μετέχουσαι. 
αἱ δ᾽ ἁβρόγοοι Περσίδες ἀνδρῶν 

ποϑέουσαι ἰδεῖν ἀρτιξυγέαν, 
λέχτρων εὐνὰς ἁβροχίτωνας. 

χλιδανῆς ἥβης τέρψιν ἀφεῖσαι. 

πενθοῦσι γόοις ἀκορεστοτάτοις. 

κἀγὼ δὲ μόρον τῶν οἰχομένων 
αἴρω δοκίμως πολυπενϑῆ. 

840 

ὕππρ' 65 ουβίθῃ ὐδβϑιτηοη. Ὑρ]. 
γυοβύρμδ] " Π 5. 414 )Δ5 οδυβϑύθ 
ϑυβίθῃι ΞΡ ΟΠ σορ ἀΟΥ ΤΎΘΕΘΥ, 1 
ὙΘ]ῸΠ6 Ὧ85 βρη ῬΘΙΒΊΒΟΗΘ. ΠΘΙΘ 
ἀαγο 16 βου] τησηθ ΝΟΒχΙ οὐ σο- 
βυϊυψὺ ἰδῦ: (85 συσϑῖῦθ μϑῦ 1 αἼ 6561 
ΒΘ ΖΙΘΠΠΠρ' ΤΠΒὈΘΒΟΠΘΙΘ 416 ΟὙΘΙΒΘΗ 
Μαϊζίου (ἀμαλαῖς χερσί), ἀδ5 ατὐιῦθ 
α16 Οαὐθππθη ἀθν (ὐθ]Θπθη Ποι- 
ὙΟΥ (ν5]. 15. 651. 122}. 289. 6709, 
πα Βομ]τθίβῦ στοῦ ἄθη (ράδηκθρηῃ. 
αἀδ5. δῦ ἀθὺ Ποῦ (Ζαρ]θιο ΑΘΥ 
γογίγοίου ἋοΥ συθίβθη δύο) 8ῃ 
ἄθτὴ 81] σθυηθίηθη ΟΠ ΤΊ61.2 [61] ΠΘἤΤηΘ, 
ὙᾺΒ ΘΓ θη ααγῸ ἢ} (85 [Ὁ] Ομ 6 
Τ1ρὰ Ὀούμϑυρ. 

Υ. ὅ82- -ὅ806θ.Ὀ Ζεῦ βασιλεῦ Ἀρ. 
8δὅδ. σὰῬθ ἀν. Ναυῦ. 2. -- ͵ 16 Οδπίσαὶ- 
Ραμ ἰ6 ἀ65 Πθιομβ ψ16 16. 1118 -- 
πένϑ' ξι δνοφερῷ, γ8}].114, Ηοιη. 591 
τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε! μέλαινα. 

Υ. δὅ81- ὅ40. Ἃἠδὲ ν616 Μύϊον 
Βα ἀδάθγομ. ἴῃ {166 Βροίύν 15 
γουβούχί, Εν. Ηθυδκ]. 76 τὸν γέ- 
ροντ᾽ ἁμαλόν. -- κατερεικ. (1060) 
νΕ]. 126. ϑδρρῃο ἔν. Ο7ἡ καττύπτε- 
σϑε, κόραι, καὶ κατερείκεσϑε χίτω- 
νας. --- διαμυδαλέους Ῥθιτηδα 1405, 
Ῥυοϊθρύϊβομθα Ῥυϑαϊκαύ. γε]. Ἐπὰν. 
ϑΌΡΡ!. 981 δάκρυσι νοτερὸν ἀεὶ 
πέπλων πρὸς στέρνῳ πτύχα τέγξω. 
-- κόλπος ἰδῦ ἀδ5 νοὰ Ηδ]86 Ὀ1Β 
Ζάτη (ἀὐγ 6] τθιομπθπαθ ἀθυσαη βυοκ, 
τηδσ ἀδ556106. δαΐσοθαυβοηῦ 561} 
οὔδι υἱομξ, ῬΙδ Ῥθυβίβομθ Τυδομῦ 
ὙΥ81 Θ΄η6. ΘΠΡ ΘΠ η6, -- ἄλγους 

μετέχουσαι ἃ. 1. ἀλγοῦσαι. Θυμαρῖον 
ΟΒδγακίο ἃἀθθ 'οΏ]θθθθ ἀατοῖ 
βίασκο ψογίχοθππρ 685 [1] -Τιαλιίβ. 
ΥΩ]. δ46 α. 468. 

Υ. 541- -δ41. ἁβρόγοοι, ν 16. ὧβρο- 
πενϑεῖς 180. -- ἄνδρας ἀρτιγάμους, 
νεογάμους. --- λέκτρων εὐνάς ΑΘ 
δεσμῶν... πέδαις Ῥτοτα. 6, ὦ λέκ- 
τρῶν δύο συγγενεῖς εὐναί Εν. 
Ηδῖο. 798. -- ἀφεῖσαι (516. τηπίδίθῃ 
αἀατδτ νου ἢ θ}) Θα Π8}}Ὁ ἀ6η ασππα 
γου ποϑέουσαι, γ9]. 4081. -- Μιὺ 
ἀκορεστοτάτοις ν9]. ἀτεκμαρτοτάτης 
910. -- Ζι αἴρω σομῦνυθ θη Κἴπη8 
π80 ἢ. 815. ΟὈ]θκῦ πολλὰ πένϑη (μό- 
ρου), ν5]. ὅόορῃ. Οβα. Τὶ. 1325 ὅσον 
ὸὁ᾽ ἀρεῖσϑε πένϑος, ἔπε. Ηρτγο. 146 
ὑπὲρ τὴν ἀξίαν τὸ πένϑος αἴρεσϑε. 
016 Βραρθαΐϊαηρ νοὸρθ αἴρω ὈΘχιθμῦ 
5100} δὰ ἄδην ΠοΠθη ΤῸ ἄον ΚΙαρδ. 
γε]. βοὴν ἱστάναι. --- δοκίμως, ἴῃ 
ΘΟ ὔθυ, ἀπνϑυ ]βομΐθυ, δα ἸΟΒΤΙΘΘΥ 
Ὕγοῖβθ. Ὑρὶ. 51θ. 808 οὐκ ἀμφι- 
βόλως... ἤσειν ἄλγος, 812 δόλος 
οὐδεὶς μὴ ἐκ φρενὸς ὀρϑῶς μὲ λι- 
γαίνειν. 919 ἐτύμως δακρυχέων ἔκ φρε- 
νός. 16 ΚΙαρα Κογησηῦ γότη ΠΥ ΖΘη. 

ν. δ48- -ὅ97 εοχϑίθθ ὐδβισηο 
1) ΑἸΠσουηθῖηθ Κ]ασθ ἀτὴ 85 ΗΘΘΥ. 
2) ΚΙαρθ ἀθὺ ΕΔ Π1]1Θὴ ππη 1ῃγ6 Απ- 
ΘΟ Πονισθη. 8) ΞΟΥΡῸ ὑτὴ 616 Ζαϊκαη 
ἀθ5. Πθίομο5 τ. θυ Ἠθυυβομο, Ὀ16 
Ὑγ16 ἘΠΕ ΤΠΘῊ ἴῃ θη ὈΘΙά θη θυβύθῃ 
ΘΥΤΟΡΒΘΉΡ δ Θ 510} ]Θἀθυ ποϊθμάθῃ 
Τηΐου)]θ Κύμη θη Ἰάββθη νθυπηπαΐθῃ, ἀαῖ5 
αἴθ Ὀοιάθη θυβύθῃ ἰγορηθηρδαθ. 



ΠΕΡΣΑΙ δ9 

νῦν δὴ πρόπασα μὲν στένει 
γαῖ ᾿4σὶς ἐκκεκενωμένα᾽ 
»:ὔ» ἊΝ "»ὕ » Ξέρξης μὲν ἄγαγεν, ποποῖ, 

Ξέρξης δ᾽ ἀπώλεσεν. τοτοῖ, 

Ξέρξης δὲ πάντ᾽ ἐπέσπε δυσφρόνως 
βαρίδεσσι ποντίαις. 

τίπτε ΖΙαριαῖος οὕτω τότ᾽ ἀβλαβὴς ἐπῆν 
τόξαρχος πολιήταις, 

ΖΣουσίδαις φίλος ἄκτωρ: 

πεζούς τε καὶ ϑαλασσίους 

λινόπτεροι κυανώπιδες 
νᾶες μὲν ἄγαγον, ποποῖ, 

» ε 9 [4 » 

νᾶες δ᾽ ἀπώλεσαν, τοτοῖ. 

σι σι δι 

᾿ἄντιστρ. 

800 

νᾶες πανωλέϑροισιν ἐμβολαῖς. 
ἠδ᾽ ᾿Ιαόνων χέρες. 

νοῦ θη ΗδΙθοπὄγθη, 488 αν{86 ἃ. 
α16 Τηὐου]θκύϊομπθη γὸὴ ἄθιη 6Θ- 
Βϑτ  ΟΠΟΥ ΦΘΒΙΙΠΡΌΠ Ὑγ ΓΈ 6}. 

Υ. δ48--- 51. 085 ουβύθ ἀθὺ ἀσϑὶ 
ὐσορμθηρδδυθ βούχὺ 5100} δὰ5 Καΐδ- 
Ἰοκύ. ἐγοοῆ. Τοίγαροάϊθθη [6115 τοῦ, 
[6115 οὔπθ ΑΠΘΕΤΙΒῚ8Β ΖΙΒΘΙΏΤΗΘΙΗ. 
ΝΣ ἀθὺ συγθῖΐ Ὑοὺ5 ἰδὺ Ἰορεαδα!βοῃ, 
(ον [ἄμπεθα οπα Καί]. σόοι. Ῥϑηΐα- 
Ῥοάϊθ, α16 Ὀθιάθη [1Ἰθὐχίθη ῬΒοθτο- 
Κνυαύθθῃ. [8]: ὅο 1ϑῦ ἄθῆμ ῬΕΥΒΙΘΗ. 
ἀαγο ΧΟΥΧΘΒ. ΒΘΙΠῸ ΜϑμποΥ Ρ6- 
γααρὺ. {{πίοὺ Τά θῖοβ. τη ΒΟ]ΟΠ 65 
Τ6Ι4 πίοῃΐ νου. 

5160. 880 βοᾷ δ᾽ ἐκκενουμένα 
πόλις: -- Ξέρξης μὲν κτὲ. ἰδοῦ ἀ16΄ 
ΚΙαρθ Αβῖθῃηβ, ὑθίοηθ ΠΘΟΠΠΘΙ 1ἢ 
α1θ ΚΙαρθ ὧἀθΒ Ομοῖβ ἄβρουρθῃύ. 
ΟἸΘΙΟΒμοιῦ ἀθ85 ϑαὈ]ο Κὺβ (Ξέρξης, 
Οδρσοηβίσ. νᾶξς) 61 ἄθῃ οπίρορϑῃ- 
σοβούζέθῃ Ηδπάϊπηροι (ἄγαγεν .. 
ἀπώλεσεν), νρ]. Επι. Ῥῆοθη. 1089 
ἕν ἦμάρ μ᾽ ὥλβιο᾽, ἕν μ᾽ ἀπώλεσεν 
πα 65. Ονμἱᾶ. Βαβύ. Π 285. ὑπ 
4165 ΕΔΡΙΟ5 δα ὈΘΙΠατη ταϊβουαῦ οτα- 
68, 861 ὈΘΙ] τη Τη15505 ΡΟΥ Ια ἀπ8 
α165. --ὀ͵ ΝΆΟΒ Αἴοββαβ Αθύγθίθῃ 
δύ ἀθν μου ἔγθιθ ΚυΙΙΚ. --- ἐπέσπε 
(ομπ6 Αβριγαῦϊοη ψῖθ Ὀ6Ὶ Ἠοχηρι), 
ΔαγηϊηἸβύγανιῦ. --- Ἠοτοά. 1190 ἕλκει 
τὴν βᾶριν- τοῦτο γὰρ δὴ οὔνομά 
ἔστι τοῖσι πλοίοισι τούτοισιν (ἴῃ 
ἜΟΥ ΘΡΟΥΙ ὙΡΙ 10: 41. ϊοᾶ. 1 92. 
96 5. ἥῃ. ῬιΌΡ. ΤΡ 10, 44); ΞΡ]. 

886. 874 εἴποι Ἀργυρίοι. ἴῃ ἄδθη 
Μυπα οο]θρί, τσῖθ Β16. Ῥϑύβθυν, πᾷ 
Εν. ΤΡΗ. Α. 249 βαρβάρους βάρι- 
δας; ἴῃ ΟΥ̓ βρθύθσθη [1 ογαῦτν Δ ΌΘΥ 
Καυγζυγθρ' [τ ΟΠ, 8 ηπ σοταπομῦ 
((αὐὖ. Ῥᾶιῖβ, Ὅδγοα, ΒαΥΚΘ). --- τίπτε, 
Αρ. 9τΤῦ. Ζαριαῖος, Θἷ'πθ 0} ΘΙ 
ΧΘΠΟΡΒΟΙΝ ἃ. Κύίθβιαβ νου Κοιηπθη 8 
ΝΑΙ ΘΒ ΟΥΤη, ὑγ 6] 0066 ἄθτη ΡΟ ΒΊΒΟΠ ΘΠ 
Ἰαγδγαναιβ δτὼ πϑομβύθη βἰθῃῦ. -- 
τότε νοῦ θἴπθηι ἄθιη Βδάθπάθη ἴτα 
ΞΙπημθ ᾿ΙΘροπᾶθη ἔπποσθη Ζ1- 
Ῥαμκίθ (νρ]. 496): σζὰ Ατ. ΝᾺ}.13218. 
-- 16 ατοῖβδθ Ἰοῦθθη ἄθη ΠΡ ΠΘΥΘη 
Κῦπιρ' δι Κοβύθη ἀ65 7ϑἰχίσϑη (Ηου. 
Α. Ῥ. 118); γνρ]. ἃ ὅοῦ ΟΌΘπ 
5. 10. -- τόξαρχος, ἡγεμὼν τῶν 
τοξικωτάτων ΠΙΠερσῶν ὅοΠο]. Β. -- 
σπολιήταις ΘΡΙΒΟΒΘ. Εὐγτη ψ|6 τίπτε. 
- ἄκτωρ, τη. 899. 

Υ. 4δ8--δὅ01. ὕτηΐαπρ' ἀθν ΝΙθάθυ- 
Ιαρθ. Χϑυχθβ βϑ] υϑὺ γϑύξζοϊθ Και 
ἀδ5 ΤΘῦθη. -- πεζούς σομπῦν ζΖὰ 
ἄθι Ἡδαυρροαδηκθη νᾶες ἀπώλεσαν, 
Υρ]. 1728... λινόπτεροι, νθ]ΐν 186, 
ΜΙ6 λινόπτερα... ναυτίλων ὀχήματα 
Ῥγοιη. 4017. -- κυανῶπις (ΞΌΡρΙ. 
1438) 5. ν. ἃ. κυανόπρῳρος, κυανεμ- 
βολος (Ευγτ. ΕἸ. 486), νρ]. βαργι. 
110. -- - νᾶες ἀγοίτηδ] α16 ῬΘΥΒΙΒΟΠΘΗ. 
-- ἸΙαόνων, ἀθν ἨΘΊΊΘποη,, 178. --- 
τυτϑά, παρ᾽ ὀλίγον Θ080] .--- ἐκφυγεῖν, 
Ὑ16 189 (561 θῃὐκοιητηθη, ὙὙ16 ὙΠ 
ΒΟγΘ), ΌΠη 65 πΙΟΗὐ ὈΣΒΡΥ ΤΙ ΠΡΊΙΟΗ 
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τυτϑὰ δ᾽ ἐχφυγεῖν ἄνακτ᾽ αὐτόν, ὡς ἀκούομεν, ὅθ 
Θρήκης ἂμ πεδιήρεις 

δυσχίμους τὲ κελεύϑους. 

τοὶ δ᾽ ἄρα πρωτομύόροιο, φεῦ. Στρ 
ληφϑέντες πρὸς ἀνάγκας, ἐή. 

ἀχτὰς ἀμφὶ Κυχρείας. ὀᾶ. ὅ10 

«{στέμβονται" στένε καὶ δακνάξου. βαρὺ δ᾽ ἀμβόασον 

οὐράνι᾽ ἄχη. ὀᾶ. 

τεῖνε δὲ δυσβάῦκτον 

βοᾶτιν τάλαιναν αὐδάν. δῦ 

γναπτόμενοι δ᾽ ἁλοσύδνας. φεῦ, ᾿Ἄντιστρ. 

σκύλλονται πρὸς ἀναύδων. ἐξή. 

παίδων τᾶς ἀμιάντου, ὀᾶ. 

πενϑεῖ δ᾽ ἄνδρα δόμος στερηϑείς. τοκέες δ᾽ ἄπαιδες ὅ80 

ἄχη, ὀᾶ, 
΄ , 

δυρόμενοι γέροντες 

οὐράνι᾽ 

(8 0} ἀοὺ ουπιαίαπρ' νὸὰ ῬΔΕ) 
αὐτὸν εἰσακούομεν σοῃριίβθη μαΐ, ἀδ 
ΒΊΟΥ ὡς ἀκούομεν ἄθτη Τηπη1{1πν πϑοἢ- 
ἔο]σί. - δυσχίμους (βαρύ. ὅδ09. ΟΒο. 
184. Ετᾶρτα. 842 Ν.), υπυι]10}, 
νι]. 

Υ. ὅθ8- -ὅτὅ. Οτοδίβιοηἑθι]5 Ἰορϑ- 
αἸβοηθ Ξ γορηθ, ἄθύθῃ Ἄἴθυ86 τηθὶβὺ 
ἀατοῃ ΚΙαρ θη θ Τηϊθυ)θκύϊοπθη γοη 
ΘΙΠΔΠΩΘΥ σοίσομηὐ 51η6. Ποὺ αγιὑ- 
Ἰούχί γϑὺβ ᾿ϑτηθίβομθ ὈΙρΡΟοαῚΘ ταῖὖ 
Τηϊου)οκύϊοι ; ἀθυ Ἰούχίθ δῖπθ ὑγσοομὃ- 
158 ΤΎΙΡΟΟΙΘ τοῦ ἸΔΙΩ ὈΊΒΟΠου ἀπὸ- 
Ἰστιβ15. δ). ὙΥ δδβδύρμα) " ΠῸ Κ.. 880. 

ΚΊαρο ὅπου ἀ16 σαθυβὺ Ὀ61 β8] 8 η18 
ΟϑἤϑΠ]θμθπ. -- ληφϑέντες πρὸς 
πρωτομόροιο ἀνάγκας (πθοθββιύαθθ 
ῬΥΙΟΥῚΒ ἴα] ΟΡΡΥΘ551) ἴπ ἀοσθηβεαύς 
Ζυι ἀθῃ δῇ ἀογ ΕἸπομῦ ἴῃ ΤῊγδΚῖθη 
Ὁπηρθκοχητηθηθῃ. -- Κυχρεύς, 58]8- 
ΤΩΪΠΊΒΟΠΘΥ ΗθΙΟΒ, Ὡ8Οἢ ὙγΘ] ἤθη 416 
Ιη561] ἔπῖμοὺ Κυομτοῖα σομοιίβθη 
ΒΑΌΘΗ. 501. Εἴη Κυχρεῖος πάγος 
ἀβο]δὺ Ὅ61 ϑέίγαν. 1Χ ρ. 3898 υπὰ 
ΘύΘΡΙ. Βγζ. -- στέμβονται (στέμβω, 
ὃ σημαίνει τὸ κινεῖν συνεχῶς, οὗ 
μέμνηται Αἰσχύλος Ἐϊΐγτα. αυά, ρΡ. 
80, 44), σψογάθῃ γορ ἀ6ν ΕἸαὺ ᾿]π 
πα ΠΘΓ Ῥανσαρὺ (δόρπον γναπτό- 
μενοι). δὰ5 ὙΥονξ, ἀδ8 γὸσ στένε 
Ἰοιομῦ Δα βἤα 16 η Κοῃηΐο, 6 10 τὰ ἀθυ 
ΒαΠ ΒΟ ΒΥ] ΟΠ 6 πη, ὑουἸθξουθηρ. - 

οὐράνια ὥϑαρρ!. 808. ϑορῃ. Αἱ. 19ὅ 
οὐρανία ἄτα. Ατ. Ηδῃ. 781 ὁ δῆ- 
μος ἀνεβόα... οὐράνιόν γ᾽ ὅσον. --- 
ἀμβόασον ἄχη, 080. ὅ81Ε -- δυσ- 
βάδντον (18), ᾿πΐφαβίο οἰα]αῦα 661- 
ἴδτη. -- Ηϑαυΐαπηρ' ΒΥ ΠΟ ΤΩΘΙ Απ8- 
αἀγΐοκα σψῖρ 685. 

Υ. ὅτθ0--ὅ88.Ὀ. Ἐχγθία ΗΔΙΘ ἀϊθ 
ΤΠ αύβδομθ, συγθῖΐθ ἀθὺ Φϑιητηθυ αἀδτν- 
ἌΡΟΥ (ψὶ6 ἴῃ ἀοΥ Βίσορμθ). ἴτῃ 
Μθουθ βοβυθο ΚΙ} Ποχυυπηρ βίοίβθῃ, 
γΘΥάθῃ 8516 γὸπ θη ΕἸΒΟΠΘη. Ζοῦ- 
γτίββθῃ. Ηβθγοᾶ. ΥἹ 44 ϑηριωδεστά- 
της ἐούσης τῆς θαλάσσης οὖς ὑπὸ 
τῶν ϑηρίων διεφϑείροντο ἁρπαξζό- 
μενοι. -- τᾶς ἀμιάντου ἁλοσύδνας 

᾿{σιθ Ηοι. δ 404 καλῆς ἁλοσύδνης) 
5. Υ. 8. τῆς ἁμιάντου ϑαλάσσης. 
5610]. οὐ γὰρ μιαίνεται πώποτε 
καὶ πολλῶν μολυσμάτων ἐπιχυϑέν- 
των αὐτῇ -- 6 ΚΙπαθυίοβθη 
ΕἸύθυπ, πη] 1065 [614 ὈΘΚΙαρδπᾶ, 
Ἰά 5561 ᾿άδῃ γ ]]θῃ (δομβέθῃ) Βοβιηθυς 
ἴῃ Τϑιηταθυ θη Ἰφαΐ γψοτάθῃ. ἀπέόυει 
σιν: 128. Μιΐ τὸ πᾶν ἄλγος 
Ηογοά. ὙΠ 8 ἡ γὰρ ΄άτοσσα τ: 
τὸ πᾶν κράτος. 

Υ. ὅ84-- ὅ90. Τακύγ 50 }- γοοὲ]- 
5016 Τοσαῦάαθπ. ἀπ αἴθ Παγβίθ ]ὰπρ' 
ἅθ5. ΕΠπασποκ5 ἀοὺ ΝΙΘαθυαρσθ δαΐ 
16 πϑομβύθῃ Απρθηδγισθηῃ 50] 16 βὺ 
510} 8ῃ 416 ἄδυ ὙΥσΚαηρ' δὰ πγϑιῦθυθ 
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τὸ πᾶν ἀπύουσιν ἄλγος. 

τοὶ δ’ ἀνὰ γᾶν ᾿4σίαν δὴν 

οὐκέτι περσονομοῦνται. 

οὐδ᾽ ἔτι δασμοφοροῦσιν 
δεσποσύνοισιν ἀνάγκαις. 

οὐδ᾽ ἐς γᾶν προπίτνοντες 

ζἄξονται" βασιλεία 

γὰρ διόλωλεν ἰσχύος. 

οὐδ᾽ ἔτι γλῶσσα βροτοῖσιν 
ἐν φυλακαῖς" λέλυται γὰρ 

5890 

᾿Αντιστρ. 

λαὺς ἐλεύϑερα βάζειν. 

οἷς ἐλύϑη ξυγὸν ἀλκᾶς. 

αἱμαχϑεῖσα δ᾽ ἄρουραν 

“4ἴαντος περικλύστα 

νᾶσος ἔχει τὰ Περσᾶν. 

ΑΤΌΣΣΑ 

φίλοι. βροτείων ὅστις ἐμπερὴς κυρεῖ 

ἐπίσταται, κακῶν μὲν ὡς ὅταν τινὰ 

Κυριβθ: Επσομῦ, ἀαἰβ 76 ὑχύ 416 πηΐοτ- 
σου θη θη Ὁ ΟἸ ΚΟΥ 85 ῬΘΥΒΊΒΟΠ6 ΤΌΘ 

- ΔΌΒΟΒ 61 ἀπα ἀδαθγοι ἀθν Ζου- 
7411} ἀθ5 σϑῆσθη ἘΠ θ᾽ 065 οἰηὐγοίθ, 
-- δὴν ογβούχὺ σι ὕίξοιβ ποτέ ἀ88 
Εαΐ. 465 γουρατηβΒ. Ὑα]). σὰ Ῥζοτη. 
76. Τὺ 1155. 1.01. -- πᾶ πιοῦύ 
ΤΉΘῊΥ Θηὐγομίθη 5186 800 σύηρ- 
ΒουυΠοπθα αδροΐθ ϑύθπθσῃ. πγ. 
Απᾶν. 182 δεσποτῶν ἀνάγκαις. -- 
σππροπῖτν. νῷ]. 1562. -- Οἄζονται, 
Ῥοζθῖρθῃ ἴἢγθ ἘΠσίασομῦ ἀδαθτοῃ, 
ἀαίβ 516 δ ἀ16 Κπῖθθ ἔ}116η. 

Ὑ.591--ὔ97. ὙΥ18 ἴῃ ἀθν ΒΠΌΡΠΒ, 
φαρδὺ α16- ΕΌΙΡΘΩ. (θΘβοπμάθυβ ἴτ 
Τηηθστ 465 ΠΘΙΟΠ 65 5610 50) πα ἀδηπ 
16 ὕὌτββομθ. Τγν. ΥἹ 16 οχύγ. 8ιηο- 
ἴπβ αΙοίαύθαταθ ἔθισοῦ οὖ ᾿Ἰηρυϑτα 
οὐ δηῖηο85 ᾿Ιθογανουαῦ ὨΟΙΤΩΙΠ ΌΤΙ. 
ον ΟΠοΥ ατύρι]ῦ πο ἢ ΟΥΙΘΟΠΊΒΟΠΘΥ 
Απϑοβδαθηρ (παρρησία). --- ,βάξειν, 

᾿ Κοπβοκαυίζνου [πῆηϊ{ἰν. --- οἷς ΠΘΟΒ 
ἄθπι Κο]]δκΚύϊγοη λαός, Κυ. ὅϑ, 4. 
Α.1. -- αἱμαχϑεῖσα ἄρουραν, Κι. 
52, 4. Α. 2. -- Αἴαντος νᾶσος 801. 
868. -- περικλύστα, γ9}]. 819. Ὁϊ6 
Βοτη ψ|θὸ σπεριρρύτας ἘΕἴπτη. ΤΊ, 
δυσοίστα 189. -- ὉῖΘ Μδομύ ἄδν 
ῬΘΥΒΘῚ δύ ἴῃ ϑα]δτηῖβ ὈΘΡΥΔΌΘΗ. 

ὅ98---ΟΘ80 σνγοιίθϑ Ερθιβοάϊοη 
(ἀα5. μου θα 60388---Ο80 Καηπ πῃ ΐ 
8.15 56] 5 θα] β ὐαβίσηοι ο γδοῃ θοῦ 
ψοτάρθῃ, ἀδ 65 ἴῃ α16 Ηδπαϊπηρ οἷη- 
ΘΥΘΙΠ). 

Υ. ὅθ98--θ006. Αἰοξδα Κομγύ ἃ 
ἄθηη Ῥαϊαβίθ χζαυίοκ, σὰ Εαΐβ, ΟΠ 
ΚοὐπιρΊΟΠμΘη. Θοθτητιοῖ. ΤΊ ΘΗΘΥΊΠΠ ΘΗ 
ἔγᾶρθη ἢν ἀορσοηβύδπαθ σατα ΟΡ ἔθ. 
Ὥ80ῃ. -- βροτείων, τοῦὰπι Πυπηᾶ- 
ΒΒ. -- ἐμπερής, 6Θ΄π6 860} Βοὶ 
ΞΌΡΒΟΚΙΘ5 ({ν. 426 Ν.} νου κΚοιητηθηθ 
ΒΌττη ἐν ἔμπειρος. ΑΒΟΉγ]ο5 ἢ ΗΕ] 
1686 ΒΌΣΤΩ, 611] ο΄ πὶ ὅ. ΕαΙβ58 
ἄθιη ϑροπάθιιβ ἄθῃ ΤὩυιῦτι5 νουζορ'. 
- πάντα δειμαίνειν ἃ. 1. 8116η Μεΐ 
γΘΥ]ΊΘΓΘΙ.. --- φιλεῖ, ἀα5. ιιθ]οΚῦ ου- 
ΘἸϑὐ 5100} 805 τινά. --- ἘΌΘΠΒ0 18 
ἀον ΑἸΟΚΊΙΟμ6 Ἰοὺ 411χὰὶ 5 ΟΠ ΘΥ 
σιγὰ. -- εὐροῇ, ΥΡ]. αἀ16. βίοϊβοῃβ 
εὔροια τοῦ βίου. --- πεποιϑέναι ΔὉ- 
ὨδηρΡῚρ νοῃ φιλεῖ. -- τὸν αὐτόν, 
δαίμονα. --- Μιΐ πνεύματα τύχης 
γΡ]. Ἐπ:. Ιοῃ. 1ὅ02 δειναὶ μὲν 
τότε τύχαι... μεϑίσταται δὲ πνεύ- 
ματα. --- Μιῦ ἄθιὰ ΒΆΏΖΘΗ ἀθάδηκθῃ 
ὙΕῚ. Ἐὰν. ἢ. 180 ἀσύνετος ὅστις ἐν 
φόβῳ μὲν ἀσϑενής, λαβὼν δὲ μικρὸν 
τῆς τύχης φρονεῖ μέγα. --- πάντα 
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κλύδων ἐπέλθῃ, πάντα δειμαίνειν φιλεῖ" 6000 

ὅταν δ᾽ ὁ δαίμων εὐροῇ. πεποιϑέναι 
τὸν αὐτὸν αἰεὶ πνεύματ᾽ οὐριεῖν τύχης. 
ἐ Ν ᾿ ἤδ Ἷ Χ ῃ γ Ἔ 
μοὶ γὰρ ἤδη πάντα μὲν φόβου πλξα 

ἐν ὕμμασίν τ᾽ ἀνταῖα φαίνεται ϑεῶν,. 

βοᾷ δ᾽ ἐν ὠσὶ κέλαδος οὐ παιώνιοςρ᾽ 
τοία κακῶν ἔχπληξις ἐκφοβεῖ φρένας. 

τοιγὰρ κέλευϑον τήνδ᾽ ἄνευ τ᾽ ὀχημάτων 

χλιδῆς τε τῆς πάροιϑεν ἐκ δόμων πάλιν 

ἔστειλα. παιδὸς πατρὶ πρευμενεῖς χοὰς 
φέρουσ᾽. ἅπερ νεχροῖσι μειλικτήρια" 6010 

βοός τ᾽ ἀφ᾽ ἁγνῆς λευκὸν εὔποτον γάλα. 

τῆς τ᾽ ἀνθεμουργοῦ στάγμα. παμφαὲς μέλι. 

λιβάσιν ὑδρηλαῖς παρϑένου πηγῆς μέτα" 
ἀκήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο 

ποτόν. παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε" 61 

τῆς τ᾽ αἰὲν ἐν φύλλοισι ϑαλλούσης βίον 

μέν, 415. ΟὉ ἔΌ]σθη 50116 πάντα δὲ 
ϑορύβου πλέα. 1) ΔΌΘΥ αἸ6Β6Υ 
Θοάδηκα Ῥοὶ ἀθὺ Αὐβέμμσπηρ νομ 
πάντα ἴῃ ἀπ θυ σθουἀπθίου Ἄγ 6ῖ86 
σοοτδομὺ σῖτα (βοᾷ δ᾽ κτὲ. ), 50 8 Π0 
αἀον αορθηβαῖ Ζὰ πάντα μὲν σπθρ. 
γι]. 50} ἐν ὄμμασίν τε: ἄθτη 
νῦταο ἐν ὠσί τε Θηΐβρυθοῆθη. 61] 
ἄθν ϑδῦζ θἰπθ ὡπάθυθ δ δπάπμρ' οὺ- 
810, το δὲ ἐν τὲ οἴη. {0618} 
Ἀπρδθσοπᾶρε: 15 ἄἀθη Αὑρθη ου- 
Βομθίπθη ψ]ατῖρο Ζοίομοη ἀον δου, 
ἴπ ἄθη Οἤτθη ὑδηὺ οἷπ Κίδησ, ΕΝ 
Κοὶπ Ηδ1] νου καπαοῦ (ἀθΥ τ] μῦ 116 
οἷη Ῥᾶδῃ ΚΠΠΙΡῚ). Ζ4ὰ ἀνταῖα νρ]. 
Ἡδβυ ἢ. ἀνταίας" πολεμίας, ἐχϑρᾶς. 
Σοφοχλῆς Πολυείδῳ. 

γ. 001--Ο18. ἄνευ τ᾽ ὀχημάτων 
Ἡγρουθαΐοη. -- κέλευϑον ἔστειλα 
16 Εα1ρ. Το. 1608 στέλλουσ᾽ ... 
᾿Αργεῖοι. νόστον. ΜΕ]. ῬοΙβ. 177. 
Ργοιη. 892. Αρϑιη. 1118. --- ἘΠη- 
ἔλθου ἰθὺ ἀθὺ Αρραιαῦ Ὅ61 ἀ6γὺ 
Νοκγοιηδηΐθ πὸ Ηοτ. κα 618 
(χοὴν χεῖσϑαι πᾶσιν νεκύεσσιν, πρῶ- 
τα μελικρήτῳ, μετέπειτα δὲ ἡδέι 
οἴνῳ, τὸ τρίτον αὖϑ'᾽ ὕδατι; νρ]. 1 
964 ) ΝΔΟΒΔΗχηηρ᾽ ἸἸΠΒΘΙΘΥ 6116 
Ὅ61 Βὰγ. ΤΡΗ. Τᾶυγν. 160 Ε΄. νρ]. 1014. 
6388. ὕτίροϑηβ νυρὶ. χὰ Υ. 208. --- 
ἁγνῆς σοδαμπᾶ, Οὔπθ ΚΟΥρουΘΉ]ΟΥ 

ΟὝΘΥ ὙἹΘΙΠΊΘΗΥ 416 πο0 ἢ κοὶπ Φοοἢ 
σοίσαρθῃ Πδύ“, ν 6]. Εἰατ. ΤΡΗ. Α. 1082 
πετραίων ἀπ᾿ ἄντρων ἐλϑοῦσαν 
μόσχον ἀκήρατον, ΤΡΕ. Τ. 102 πηγὰς 
οὐρείων ἐκ μόσχων, Βαρτῖοβ 87,1 
δαμάλης ἐν ἀγροῖς ἄφετος, ἀτριβὴς 
ξεύγλης. -- ἡ ἀνθεμουργός ἀϊδ ΒΙΘ6ΠΘ, 
Ὑ16 φερέοικος 6416 ϑοβηθοκο Ηρ. 
Ορ. ὅ171, πέντοζος ἀϊθ6 Ἠδπᾶ θά. 
115. Ζι: ὈτηβοΒυθι θαηρ νο]. ΞΌΡΒ. 
ἔν. 860 ξουϑῆς μελίσσης κηρόπλαστον 
ὄργανον. - λιβάσιν. .. μέτα, Κύ. 
Π 68, 278. -- παρϑένου, 8680]. 
καϑαρᾶς. -- ἀγρίας 6Χ ΔΡΥΒ Ῥχὸ- 
γϑη]θη 18. --- παλαιᾶς ἀμπέλου, [0 61- 
ἐγαστηρ ἀον ΕΙρθηβομαῖ 465 ὟΥ οἰπβ 
δ} ἀθπ ΘΙ πβίοοκ; νΡΊ. Εν. ΑἸΚ. 
τὸ] πίνει μελαίνης μητρὸς εὔξωρον 
μέϑυ. - ἘΠῚ. Ὀ6Ὶ τ. Βδη. 1821 
οἰνάνϑας γάνος ἀμπέλου. -- ΟΥἱἹᾶ. 
Μοὺ. ὙΠ 296 οὑπὶ ὙΆ1η15 ΒΘΠΊΡΘΥ. 
{τοπἀθοῦ5 οἸῖναθ. 5᾽α. ΑῬΡ0]]. ΧΥ͂ ὅ 
δθἔθυ μα Πι Ὑ]ΘῊΒ ΟἾῖνδ. --- βίον νρ]. 
ΤΏΘοκν. ΧΧΥ 1 μελιηδέα ποίην 
λειμῶνες ϑαλέϑουσιν. Αγ. Νὰ. ὅτ0 
αἰϑέρα.. βιοϑρέμμονα πάντων. -- 
ψοῖρ. Αθη. Υ͂ 804 ἤδνα οἰγα; ΔΌΘΥ 
Απδκνυ. ἔν. 18 Βρκ. χλωρὰ ᾿ἐλαία 
ἀπηᾷ ΒορΡΒ. Ο. Κ. 101 γλαυκᾶς ἐλαίας. 
--- χαρπ. ἴον νοὰ Ὁ] βε]ρβί. 
Κυδηζ ΖῈΓ ΑἸΒΒΟΠ ΠΟ πηρ' 65 θχα. 
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“Ὁ 3 ’,’ Ἁ δ «δὶ , ξανϑῆς ἐλαίας καρπὸς εὐώδης πάρα, 
ἄνϑη τὲ πλεχτά., παμφύόρου γαίας τέκνα. 

ἀλλ᾽, ὦ φίλοι, χοαῖσι ταῖσδε νερτέρων 

ὕμνους ἐπευφημεῖτε, τόν τε δαίμονα 620 

Ζαρεῖον ἀγκαλεῖσϑε, γαπότους δ᾽ ἐγὼ 

τιμὰς προπέμψω τάσδε νερτέροις ϑεοῖς. 

ΧΟ. βασίλεια γύναι. πρέσβος Πέρσαις. 

σύ τὲ πέμπε χοὰς ϑαλάμους ὑπὸ γῆς 

ἡμεῖς 8᾽ ὕμνοις αἰτησόμεϑα θ2ὔ 

φϑιμένων πομποὺς 

εὔφρονας εἶναι κατὰ γαίας. 

ἀλλὰ χϑόνιοι δαίμονες ἁγνοί,. 

Γῇ τε καὶ Ἑρμῆ. βασιλεῦ τ᾽ ἐνέρων. 
πέμψατ᾽ ἔνερϑε ψυχὴν ἐς φῶς" 680 

εἰ γάρ τι κακῶν ἄκος οἷδε πλέον. 
μόνος ἂν ϑνητῶν πέρας εἴποι. 

ἢ ῥ᾽ ἀΐει μου μακαρίτας ἰσοδαίμων βασιλεὺς Στρ. 

βάρβαρα σαφηνῆ 
ἱέντος τὰ παναίολ᾽ αἰανῆ δύσϑροα βάγματ᾽ ἢ θ8ὕ 

Ῥ65, ϑορῃ. ΕἸ. 896. -- ΟΑΟμδίγθιηυ. χὰ ἀν. ΝᾺΡ. 1284. -- βασιλεῦ, 5. θ60. 
ἔν, 9 ἀνθηροῦ τέκνα ἔαρος πέριξ 
στρώσαντες; ἔν. 10. (ἄνϑη) τὰ λει- 
μώνων τέκνα. 

Υ. 619--Ο22. χοαὶ νερτέρων (ἅν 
α16 αδβύου 6 6 }) ψ|6 λοιβὰν “Αιδου 
Επτ. ΤΡΗ. Τ'. 169. --- ΠοῪ ΤΠ] 65 
1665 ἰδϑῦ Ὀθϑθιμτητηῦ ἀυγοῃ ὕμνους 
πα “ἀγκαλεῖσϑε. --- δαίμονα, νρ]: 
Μαπθ5 ἀπα αἴναβ. --- γαπότους Ῥτο- 
Ἰορύϊβοι, ᾧ ὕθυστῶ ὈΠΌ6παο5. --- Ὑν 8}- 
γτομα Αἴοββα τηἱῦ ἄθηη Τούθπορίοι 
ῬοβοΒ σὺ ᾿1ϑὺ, βαρὺ ἀοὺ ΠΟΥ βθη 
1164. » 

Υ. θ28--682. Π16 {ΠὈουρδηρβαμδ- 
Ῥᾶβίθ (νρὶ. 682 1) Ζϑυ β!] θη ἴῃ φυγθὶ 
ϑγβύθιηθ, θυθη δυβίθβ 8δῃη Αἴοββϑ, 
45 ζΖιοιΐϊθ δἃῃ 416 ΟΕ ΠΟμ]ΒΟΠΘη 
Οοὐθμοιύθη ρουϊοῃὐθὺ 1ϑὐ. -- οπρέσβος 

᾿Π Ἀρ,. 86. 1898. --- ὑπὸ ϑαλάμους γῆς, 
Ζὰ Ῥγομι. 67. -ὀ Π16 Τούθη ΠΠΥΘΥ 
(ψυχοπομπούς, νεκροπομπούς) ὕὑτὰ 
σηδαϊροβ ἀθ]οϑιίθ ({τ ΤΠ) 16105) 8Ὲ- 
ἤθη θη. --- [)85 [ο]ρθπάθ (ἀθοὺ πῖταὰ 
ΟΣ] ΒΟΠῸΠΝ σοὺρ αἀθπὶ (ἀθβδμιζομοῦ 
γογρϑίσχαρθη Μ16 α16 Υ. 158---1ὅ8. 
- Τυθάζϑ ἢ] θυ ἀαρουαΐθμθα (δύξου, 

- φυχήν, τὴν Ζίαρείου (3610].). -- 
ἐς φῶς, τὰ Ατ. Νυῦ. 6082. -- ὙΥ̓Θμἢ 
65. Θἷη ψοιΐοσθβ ΜΙ 61 ἀθὺ ΑΙ 
ΡΙΘΟῦ υὑπὰ ΕΥ 65 Κοππΐ, γα ΟΥ̓ 65 
σθσ5 τητῦθ1] 6 η (νουηῦσθ 56 1168 
ὙΥ ΟΜ Ο]6η5 ἔν Ῥθυβῖθηβ δα ἀπὰ 
γΟ]). -- μόνος ϑνητῶν ψῖθ 50]15 
ΟἹ] τη ἃ ηὖθ 56 ὈΥΙποῖρυτη (σα 184): 
ΟΥ̓ 81161π αὔν 6 Κὔπμηθη, νγὰβ Κοϑίῃ 
ΘΙ ΌΠΙΟΠΘΙ νϑυτηᾶρ. ΥΩ]. ΑμΠδηρ. 

1)85 ΟΠου]θα (688---680) Ῥοβίθεΐ 
885 8 Βἰγορμθηρδᾶσθη ἀπα ΘἰΠ6Ι 
ἙἘροδοβ ἀπᾶ θαὐμϑ]ῦ οἷπθ Βοβομνο- 
τὰπρ 465 ϑομαύίθηβ 465 Ῥδυθίοβ. 
γρ1. Αμμδηρ σὰ 688. 

Υ. 088--689. Απγαΐπηρ ἀ65 Π)ἃ- 
γϑῖοβ. Ζνθιίθιηθ ΕὙΔΡρο, “ῸΡ ΘΓ 56 
ΘΓ ἢ πῦτθ. θ6Ὺ διβίβ Ὑδὺ8 ὁμου- 
ἸΔηα ὈΙΒ0}, ἄθυ συσϑῖΐθ ἐσοομϑ 50} (τοῖῦ 
ΑμδκΚυιβ15); ἀδγϑιῦ πο ἢ Ζυγοὶ αἸγ- 
Κομπθθι οἷπ ὑγοομϑ βομου θυ (ταῖῦ 
ΑΒΒΚΥΙΒ185) ἀπα οἷ ῬΠΘγθ υαῦθαβ. --- 
μακαρίτης ὁ τεϑνεώς, μακάριος ὃ 
ξῶν ὅ.8ο!]. -- Εὔμπῇ Εριθμοία νοι 
βάγματα (αὖθ ΚΙαρο]Ἰθα). -- 
ΒοΙομ6 ππῆθ ἃτπὰ ατθ6 ἀπο} (ΠΟ. 4, 



ῆ8 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

παντάλαν᾽ ἄχη λίαν βοάσω; 
, Ξ5 ΄ 

νέρϑεν ἀρα κλύει μου; 

ἀλλὰ σύ μοι Γᾶ τε καὶ 
δαίμονα μεγαυχῆ 

᾿Ἄντιστρ. 

ἄλλοι χϑονίων ἁγεμόνες 641 

ἰόντ᾽ αἰνέσατ᾽ ἐκ δόμων, Περσᾶν Σουσιγενῆ ϑεόν. 

πέμπετε δ᾽ ἄνω τὸν οἷον οὔπω θ45 

Περσὶς αἱ ἐκάλυψεν. 

Στο. 

ἧ φίλος ἁνήρ. φίλος ὄχϑος" φίλα γὰρ κέκευϑεν ἤϑη. 

᾿Αϊιδωνεὺς δ᾽ ἀναπομπὸς ἀνείης. ᾿Αϊδωνεύς., 060 

ϑεῖον ἀνάκτορα Ζὶαριαῖον, ἠέ. 

᾿Ἄντιστρ. 
οὔτε γὰρ ἄνδρας ποτ᾽ ἀπώλλυ πολεμοφϑόροισιν ἄταις. 

ϑεομήστωρ δ᾽ ἐκικλήσκετο Πέρσαις. ϑεομήστωρ δ᾽ θδ5 

ἔσκεν, ἐπεὶ στρατὸν εὖ ποδούχει. ἠέ. 
βαλήν, ἀρχαῖος βαλήν. ἴϑι. ἱκοῦ, Στρ. 

ἔλϑ᾽ ἐπ᾽ ἄκρον κόρυμβον ὄχϑου, 

κροχόβαπτον ποδὸς εὔμαριν ἀείρων.- τ 6600 

Επγ. Ηδ]. 969, ογρ. θη. 17 68. -- 
Οαδὺ 5011 (5) 108 ἄρον ἀ16 
Μαίβρῃ δῦ γαΐθη, ἀδμηϊῦ οΥ ἀὐπιηΐθη 
το Βῦγχἑ 

Υ. θ40-- 046. Βιύΐ6 8ῃ 416 (δέξου 
ἄοὺ πέρυνγϑὶ, 1μ ΠΟΥϑαΖ.] 556}. 
- ἰόντ᾽ αἰνέσατε πο} ΑΠΔΙΟΡῚΘ 
γο Κι. ὅθ. 6. Α. 1.υ. 2 (ΘΠ ΘΓ 
σομί, 50 ὈΠ|Πρὺ 685). --- ἡσυτα αυ8- 
161 (ουϊπ5 5ΙΤΏ]] 61) ππτη πϑτη ῬοΥ- 
515. ἔθυγῶ ἰθχιί. τὸν οἷον. . ἐχά- 
λυψεν πῖθ οἱ οἵἱοίπερ ὑμεῖς ἄνδρες, 
Κα. 1 ὅ0,8. Δ. 16. 

Υ. ρ41τ- 0561. Βοσγθὔπαπηρ (ΘΥ 
Βιίζθ ὑπ ΕΥπθαθυαηρ ΟἀΘΥΒΘΙ ΌΘ. 
Του θυβίθ 8 ὺ8 ὁῃπουϊδηη Ὀ]50}-Ἰοσδῦ- 
ΒΟ, θυ Ζυγῖθθ Ἰοπίβοι, δου ἃτῖδία 
Ἰοραδαίβοι. -- ὄχϑος θὅ8. νρῖ. 
(Βο. 4 τύμβου δ᾽ ἐπ᾽ ὄχϑωῳ τῷδε. 
-- ἀνάχτορα ψι6 ΟΒο. 851 σεμνότι- 
μος ἀνάκτωρ. -- ῬΖἝαριαῖον 564. 

Υ. θὅ2---οΘὅ0. Νἅδοτα Βοστυὔπαυῃηρ 
465 νουβουσθβοπᾶθῃ ΠΟΌ65 ἀ68 - 
γΘ1οΒ: νρῖὶ. δδῦ. -- οὔτε -- δέ, Κυ. 
09. 10. Α. 6. 16Ι]οΙομῦ ΔΌΘΥ Πμαὖῦ 65 
ὉΥΒΡΥΪΩΡΊΟἢ οὐδὲ οΟὐδΥ οὔτι σϑ- 
ἨρΙβθη. -- ἄταις, ΑΌ6Υν ἄδν ὅκγίβθη- 
ξε]αζαρ ἀπ ΜαγαίμοπὉ νρ]. ΟΌΘη 

5. 10. -- ϑεομήστωρ ((ἀοὐέντα! 4) γρ]. 
Ηοιη. Η 8606 ϑεόφιν μήστωρ ἀτά- 
λαντος. --- 16 ΘΡΊ560}-Ἰοπίβομθ ΒΌΥΤΩ 
ἔσχε Ὅ61Ὶ ΑΒ0ῃ. ΠῸΤ ΒΙΘΡ, ὈΘ6Ὶ ΞϑΟΡΆ. 
απ. ΕΓ. Ὡ16. -- ποδούχει, ἐκυβέρνα. 

Υ. θὅτ---θ04. ϑ'ΡρδζΖιβθί]θσθ Αὐΐου- 
ἀργαπρ σὰ Θυβομρθίπθη, 7οὑχὺ δπ 1)8- 
Τ6105 561 08ὑ σουτομίοῦ. ἈΠ βομου ὙΥ Θοἢ- 
561 ἀθοΥ ΒΒυίτηθη, θηβρυθομομά 
ον Εὐτοσαπρ 865 (Π018. --- βαλήν, 
ΒΟΡΥ ίβοα. ἘΝΣΞ ὌΠΒΟΙ ΗΘ; ὙροφῖΊὶ. 
ἜΣΤΙΝ, "ἥδωνις, τηθῖη ΗρΥγ. [τὰ Μαυπάθ 
ον. ϑοιηιΐθη ταῦ ἄδβ νοῦ ἄρῃ 
ΗΘΙ]Θπθη τηθὶϑὺ ἴθ ον ϑυξῆχέογτη 
οηΐρσοσθη, πα ἀ16856 σσατάθ ἀδΠ6ν 
σοι ἸΠηθ6η ἔν αἴθ βἱσϑηύομθ Νὰ- 
ΤΩῊΘΗΒΕΟΥΤΩ Βομδηίθπ.. ϑοχύὺ. Ἐπηρ. 
Ρ.612, 26 ΒΚ. οἱ παρὰ τῷ Σοφοκλεῖ. 
ποιμένες “ἰὼ βαλλήν᾽ λέγοντες ἰὼ 
βασιλεῦ λέγουσι φρυγιστί. ἨδΒγΟΗ. 
Τρ. θ8ῦ βαλλήν᾽ βασιλεύς, φρυγιστί. 
50 ἀα5. ῬΕΥΥΡΊΒΟΗΒ βαληναῖον ὄρος 
Ὀ61 Ῥβαυᾶ.-Ρ]αὐ. ΕἾαν. 12, 8 8. ν. ἃ. 
βασιλικόν ὑπὰ ἀδ5 ΡΕττ’. Κῦπῖρ- 
ἴοβὺ βαληναῖος ἑορτή. -- ἄπ ἀρχαῖος 
ψΘΥΡΊ ΘΙ ομΐ Ὑ δβίρ 8] Αθ]ταπ. Υ. Η. 
ΧΠῚ 8 ἴπ. Ξέρξης. 
τοῦ ἀρχαίου διασχάψας τὸ μνῆμα 

Ξ τοῦ Βήλου δ 
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βασιλείου τιάρας φάλαρον πιφαύσκων. 

βάσκε, πάτερ 

ὅπως αἰανῆ κλύῃς νέα τ᾽ ἄχη. 
δέσποτα, δεσπότου φάνηϑει. 

στυγία γάρ τις ἐπ’ ἀχλὺς πεπόταται. 

νεολαία γὰρ ἤδη κατὰ πᾶσ᾽ ὕλωλεν. 610 

βάσκε, πάτερ ἄκακε ΖΙαριαῖε. 

αἰαῖ. αἰαῖ. 

ὦ πολύκλαυτε φίλοισι ϑανών. 

ἄκακε ΖΙαριαῖε. 

᾿ἄντιστρ. θθῦ 

τί τάδε δυνάτα δυνάτα 0τῦ 

περὶ τᾷ σᾷ δίδυμα διαγόεν ἁμάρτια 
πάσᾳ γᾷ τᾷδ᾽ ἐξέφϑινται τρίσκαλμοι 
νᾶες ἄναεο ἄναεο. 

(νΕῚ]. δέσθ. ΧΎΥ͂ΤΡ. 188), απα θθχιθῃὺ 
65 δῇ ἄθῃ βίθῃθηᾶθη Βθιηδηηθη 
465 Β88] τὴν 53. -- ἴθι βύθῃῦ τῖθ 
οἷπθ [ηξθυ]θκύϊοπ (εἶα), ἀδπον ἰδὺ 
ἀον Ἡϊαύτπβ βὐαύνηα: ΘΡθπβοὸ Ὀ6Ὶ 
ἄνα ϑορῇ. ΑἹ. 198. -- γοταπδαηκάπ- 
αἸρσαπρ' 465 (Κῦμιρ] ΟΠ 68) ἸΚοβυϊΠη5, 
1ῃ γθΙοἤ θυ ΠΆΥΘΙΟΒ ουβοποιηῦ. Επ[8- 
ῬδκΙθιασηρ εὔμαρις (Επατ. ΟΥ. 1310), 
Κοὐπαγνδυίο ἀπαὶ Βα γϑη αν 1 (νο]. 
Ταΐθιβ βοοοαβ, (ἰδῦμ]}] ὅ9, ὃ : ῬΠΙΟΘῈΒ 
οὐ αγττΒ, Ὑ ΘΥΡῚ] ΕἸ0]. 7, 81); Κορΐ- 
Ῥϑαθοκαμρ ἀ16 ὑϊᾶτα τϑοΐδ. (ὅ6ῃ. 
Βοηθῖ. Ἱ 81, 12. αὖ ουτγὰ γνϑοῦαβ 
1ηὐγαγοὺ γϑοΐϑιη οαριῦθ ὑϊϑυϑτῃ σϑ- 
ΥΘῊΒ, 1 50115 ἀδύμπτη γΘρΊΌιι5. οἵω.) 
Κυομθπδυίσ' (βὑ6 1} πα οὔθη σοζϑοκύ, 
808. ΑὈΡΙΠἀσηρθη, 5. Οαγίαβ Βο- 
Ο.61] α᾽δηῦ. ΠΡ. 124). Ὑρ]. Χβϑη. 
γε. ὙΠῚΠ: 3.18 προυφαίνετο ὃ Κῦ- 
θος ἐφ᾽ ἅρματος ὀρϑὴν ἔχων τὴν 
τιάραν καὶ χιτῶνα πορφυροῦν μεσό- 
λευκὸν. . καὶ περὶ τοῖς σκέλεσιν 
ἀναξυρίδας ὑσγινοβαφεῖς, καὶ κάν- 
δυν ὁλοπόρφυρον. - τιάρας, τῆς 
κυρβασίας 5080]. --- φάλαρον, δἃρθχ. 
{Ποὺ φάλαρα (ΔΘ Δ ΠΠΌ.61κ681) Δἢ θη 
Ἠθίτηθη. Ὑρ]. Ηδ6]01Ρ Ἠοιη. ἘΡοβΒβ 
5. 8043. -- πιφαύσκων, 8680]. φαί- 
νῶν, ἰθαομίθη ᾿αββοθᾶ. - [πὰ ἄθυ 
ΠΙΔΒ ἸΤΏΤΊΘΥ βάσκ᾽ ἴϑι. -- Βοτοᾶ. 
ΠῚ 89 διὰ ταύτην τὴν ἐπίταξιν τοῦ 
φόρου καὶ παραπλήσια ταύτῃ ἄλλα 
λέγουσι Πέρσαι ὡς Ζαρεῖος μὲν ἦν 
κάπηλος, Καμβύσης δὲ δεσπότης, 
Κῦρος, δὲ πατήρ, 1ούσίοιθ ὅτι 

080 

ἥπιός τε (ἦν) καὶ ἀγαϑά σφι πάντα 
ἐμηχανήσατο. 

Υ. 0608--072. Ζγγθοκ, ἔν υθ] ἤθη 
ΠΆΥΘΙΟΒ ΘΥΒΟΠΘΙΠΘΗ 501]. - ον θυθ 
τι. ἀπουῃῦτί ἄχη δεσπότου νθΘΥΠ6}- 
ΤΉΘΗ, νΡῚ]. 098. -- διπάουν δέσποτα 
δεσποτᾶν (ἄναξ ἀνάχντων δομαίπ. 
624), 5. Απμῆϑηρ. -- ἐπ᾽ ἀχλὺς πε- 
πόταται (Ευτη. 878 1) πα κατὰ πᾶσ᾽ 
ὄλωλε 102. 917. -- νεολαία, ϑαμρ!. 
080. - κατόλωλε. Δ ΌΒΙΟΒΌΠΟΝ βὐδτ- 
Καὶ Αὐδαγυοϊς (γρ]. 261. 845. 716. 
129). 1)85 Κοιηροβιθατη στ θ γῸ 
βρϑύθυθη ΒΟΠΥ βύθ!Πουπ δα ἐν Ἰβομΐ. 

Υ. 618ὃ-- 680. ,πολύκλαυτε, γρῚΊ. 
ορῃ. Αἱ. 6096 ὦ Πὰν ΠΣ" δὶ: 
σσλαλτε... φάνηϑι, ΤΏΘΟΙν. 17, 600 
ὄλβιε, κῶρε, γένοιο, ΑΘη. Π288 ααἱἹ- 
Ῥυβ, Ηθοΐου, 80 οὐἱβ θχβϑρθοίαϊθ 
γϑηῖδὺ Κν Π 46,2. Α. 4. ὕειν ἀδ88 
ΝΘΟΒΙΟΙσΘΠαθ6 5. Αμμδηρ'. {Ππχυν 6 106]- 
μα ᾿ϑῦ παν, αἀδίβ δὲ α16 υπῖοἢ- 
ὑπηρ' (65 ΤΠ ἀἤθουβ (6070) ΒΙΘῚ πῃ 
ΘΌ ἢ α16 ἀον ΕἸοίίθ δηρογοιῃῦ ψῖτὰ; 
ἀαΙβ ἀοΥ νο]]δῦποπαθ ἀ-Τιϑαῦ 8 
ΠΟΒ] 556. τοῦ ΑΒΘ] Ομ ΚΟ σο- 
δα ᾿ἰδῦ (νρ]. 689); ἀδ[5 τρίσκαλ- 
μοι (816) νᾶες --Ξ τριήρεις. απ 
νᾶες ἄναες οἷῃ Αὐδάσιιοῖκ ἰδ ὙΡ]Θ 
ἄχαρις χάρις (Ρτοιι. δ4δ α. ἃ.), νό- 
μος ἄνομος (Δρ. 1149), ἄπολις πόλις 
(Ευμα. 457), παῖδες ἄπαιδες (ἔπι. 
1088). 

681- 8861 αντὐΐο5 ρϑιβοάϊοπ. 
ΤΓΟ]ρο ἀθ5 Ορἤδθυβ ἀθὺ Αἴοββα ὑπὰ 
ἅδον Απναΐαπηρ 465 ΟΠουθΒ. ϑυβομοιηῦ 
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ἙΙΔΩ͂ΛΟΝ ΔΑΡΕΙΟΥ. 

ὦ πιστὰ πιστῶν ἥλικές 8’ ἥβης ἐμῆς 
Πέρσαι γεραιοί. τίνα πόλις πονεῖ πόνον; 

στένει. κέκοπται, καὶ χαράσσεται πέδον" 

λεύσσων δ᾽ ἄκοιτιν τὴν ἐμὴν τάφου πέλας 
ταρβῶ. χοὰς δὲ πρευμενὴς ἐδεξάμην. 08 

ὑμεῖς δὲ ϑροηνεῖτ᾽ ἐγγὺς ἑστῶτες τάφου 

χαὶ ψυχαγωγοῖς ὀρϑιάξοντες γόοις 

οἰχτρῶς καλεῖσϑέ μ᾽ ἐστὶ δ᾽ οὐκ εὐέξοδον. 

ἄλλως τὲ πάντως χοί κατὰ χϑονὸς ϑεοὶ 

λαβεῖν ἀμείνους εἰσὶν ἢ μεϑιέναι. θ090 

ὅμως δ᾽ ἐχείνοις ἐνδυναστεύσας ἐγὼ 

ἥκω" τάχυνε δ᾽. ὡς ἄμεμπτος ὦ χρόνου. 
΄ 2 3 Ἀ ’ , 2 ἢ ΄ τί δ᾽ ἐστὶ Πέρσαις νεοχμὸν ἐμβοιϑὲς καχόν; 

4885 εἴδωλον Δαρείου δὰ5 ἀογ πέοι- 
τοὶῦ Πουϑῦ δα βϑίπθηη ΟὙΔΌΒ. 
γε]. 5. 19. Εχβὺ 1οὐχὺ στιὰ Ὀδ- 
Υ6105 ΒΟ ΡΥ, στῖθ (85 ΞΟ ΘΙ η 
465 ΟΒοῦβ 1 ὙουΠουρθμθπάθηῃ ὑπᾶ 
ἀθββθὴ ΠΠΤΗΘΗΥΙσο5 Ὑυμα] θη Ὀ6- 
νγϑιβὺύ. ΕΥ πομαθί 510} Ζαθυϑὺ 8 
θη νοῦ ἴἤτη βύθῃθηαθη (μον (Αἴοββδ 
βίθῃῦ δυΐ ἀ6γὺ 61). 

Υ. 681- 686. πιστά, 1. 628. .-. 
πιστῶν, (δι. ἀοΥ Απσομοτνισκοιἑ (ἐκ 
πιστῶν πατέρων πιστοὶ υἱοί ϑ'΄.80].). 
- Εν βοίζὺ νογϑιβ, ἀδἱβ οη ἘΠ θιοἢβ- 
ὉΠΡΊΟΚ ἀοὺ Απ]αῖβ Ζὰ βϑῖηου Β6- 
γυαηρ᾽ 561: γ9]. 6098. ΑἸ] ογαίϊοι 
νῖθ 161. ϑερύ. 1004. Αρ. 2885. 
1167 τ. Ξοηδβύ. --- - στένει, κέκοπται, 
πόλις. -- Ζυν διύζ6 Ὀ6Ὶ οἴπθυη αθροὺ 
8 416 ϑεοὶ χϑόνιοι ταῖῦ βοη]αρ ΟὝΘΥ 
Ἑαΐίββίοίβ (ΒΟΥ Ὀθίτη ἐσρααϊατη 465 
ΟΒΟΥΒῚ ο᾽θιοηβαπη ἂἃη αθη ΕἸησδησ 
Ζὰ ΤΟΥ ΥὝΟμπυπρ, 6416 Ἐγχάθ, Ζὰ 
ῬΟΟΒΘη 85. Ηοπι. 1 ὅθ8 ἃ. Νᾶρο]5- 
ῬΔΟΗ, πϑοῆμοιη. ΤῊΘΟ]. 5. 214. νοὶ. 
5. 102. -- ταρβῶ, ΘΟ] τητη65 Δ πθπά. 

Υ͂. 086- 698. ὀρϑιάξ. (889), 1050, 
Αρ. 29. 1120. Οο. 371. -- Ζὰ ἄθῃ 
Δ]Π σου θΊ π6ῃ ΞΟΠ γ] υ σοι ἔθη Κοτητηῦ 
ΠΟΟῊ 416 Ῥαβομάρσθ, 1 θυ Ναίαῦ 
ἀϑν ΒΘΠΘΙΎΒΟΗΘΥ ΠΘΡΌΠαΘ, Βίἴηζια. --- 
ἄλλως τε πάντως Ῥτοτη. 686. Ἐπ. 
7116. ΡΙαῦ. Αρο]. ρ. 86 ἢ ἄλλως τε 
μέντοι νὴ Δία πάντως καὶ ἀσεβείας 
φεύγοντα. )΄6 κΞο] θείαπαϊσο Ὑγ6η- 

ἀππρ ΠΔ0ἢ ἄλλως τε καί Δ 6} Επτη. 
418 ἄλλως τε καὶ σὺ. . προσῆχϑες. 
- ἈΑποίουτξαύθ τηθα ρουΐθοὶ πιὸ νϑηϊ- 
ΘΙ, ΥΡ]. Χρη. Η6]]. ΥἹΙ 1. 42 ἐν- 
δυναστεύει ὃ ᾿Επαμεινώνδας ὥστε 
μὴ φυγαδεῦσαι τοὺς κρατίστους. - 
τάχυνε, να]. 691. - ἄμεμπτος 
χρόνου (το]αῦ. Θ6η.) ἃ. 1. πΙομῦ σε- 
ἰδαο]ὺ νγουάθ ποσθη ᾿ἄησούθη Ατ5- 
ὈΙΘΙΌΘμΒ. πάντων ὑπερσχὼν ὄλβον 
1δὺ ΟῊ] σι διαφέρειν τινὸς τοὺς 
τρόπους «υαΐχζυΐαβδοη. Απάθυβ ΕἸΣ, 
Ηἴρρ. 1806 σωφροσύνῃ πάντας ὑπερ- 
σχών. --- Ῥτοροῖί. Υ͂ 7, 91 Ιπ0δ 
Τα θη Ἰοσθβ Τιούμαθα δα βίδστδ τθ- 
γοσί!. 

Υ. 094-- 699. ΤΙοΠ]ο] (6 Ζϑι οππομα 
Τὰν 616. νϑυϊθσθπο {ΠΠ5] ΟΠ υμοῖῦ ἀ65 
ΟΠ οΥβ). σθβοῃ]οββθη ἀαγῸ ἢ} οἴ πθ 
Ῥαγδτηϊδκαβ. Απαάθυβ ὟΥ δβίρμα] 5" Π 
5. 428. -- ἀντία λέξαι, αἷἰν σαρσοη- 
ἄδθθυ σθάθῃ, 701 ἀντία φάσϑαι. αἱἷν 
ΘΟρΡΟΒ ΘΙ 65 βᾶρθῃ. Υρ].. Ηομ. ὁ 
811 ἀντία δεσποίνης φάσϑαι υπᾶ. 
Ζηα Οφάδηκοη Ψψ 106 οὐδέ τι 
προσφάσϑαι δύναμαι ἔπος οὐδ᾽ 
ἐρέεσϑαι οὐδ᾽ εἰς ὦπα ἰδέσϑαι ἐναν- 
τίον. --- (Πο. 86 περὶ φόβῳ. Ῥιὶπᾶ. 
Ῥγίῃ. Ὑ Τῇ λέοντες περὶ δείματι 
φύγον. -- πέραινε, νρ]. δορί. 1061. 
-- τὴν ἐμὴν αἰδῶ, να]. Ῥτοτη. 888 
ϑρῆνος οὑμός, Κυν. 41, 1. Α. 8. 
Υ τ00- τ08-694. 696. δέημι 8. 

γ. ἃ. διώκω, δίεμαι ἕαρίο, ΒΊΟΥ 58. 
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ΧΟ. 

σέβομαι δ᾽ ἀντία λέξαι 

σέϑεν ἀρχαίῳ περὶ τάρβει. 

σέβομαι μὲν προσιδέσϑαι, Στρο. 

θ09ῦ 

214. ἀλλ᾽ ἐπεὶ κάτωϑεν ἦλϑον σοῖς γόοις πεπεισμένος. 

μή τι μακιστῆρα μῦϑον, ἀλλὰ σύντομον λέγων 

ΧΟ. δίεμαι μὲν χαρίσασϑαι. 
δίεμαι δ᾽ ἀντία φάσϑαι. 

λέξας δύσλεκτα φίλοισιν. 

εἶπὲ καὶ πέραινε πάντα. τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεϑείς. 
᾿Αντιστρ. τὸ0 

214. ἀλλ᾽ ἐπεὶ δέος παλαιὸν σοὶ φρενῶν ἀνϑίσταται. 

τῶν ἐμῶν λέκτρων γεραιὰ ξύννομ᾽ εὐγενὲς γύναι. 

κλαυμάτων λήξασα τῶνδε καὶ γόων σαφές τί μοι - Ξ- ζ΄ι 

λέξον. ἀνθρώπεια δ᾽ ἄν τοι πήματ᾽ ἂν τύχοι βροτοῖς. 

πολλὰ μὲν γὰρ ἐκ ϑαλάσσης. πολλὰ δ᾽ ἐκ χέρσου κακὰ 

γίγνεται ϑνητοῖς. ὁ μάσσων βίοτος ἢν ταϑῇ πρόσω. 

4. ὦ βροτῶν πάντων ὑπερσχὼν ὄλβον εὐτυχεῖ πότμῳ. 
ς [κι 3 

ὡς ξῶς τ ἔλευσσες αὐγὰς ἡλίου ζηλωτὸς ὧν τι 

βίοτον εὐαίωνα ΠΙἊΙέρσαις ὡς ϑεὸς διήγαγες. 

νῦν τέ σὲ ζηλῶ ϑανόντα πρὶν κακῶν ἰδεῖν βάϑος" 

πάντα γάρ, Ζ]αρεῖ᾽. ἀκούσῃ μῦϑον ἐν βραχεῖ λόγῳ" 
διαπεπόρϑηται τὰ Περσῶν πράγμαϑ'. ὡς εἰπεῖν ἔπος. 

24. τίνι τρόπῳ; λοιμοῦ τις ἦλϑε σκηπτὸς ἢ στάσις πόλει; τιῦ 

“4. οὐδαμῶς" ἀλλ᾽ ἀμφ᾽ ᾿4ϑήνας πᾶς κατέφϑαρται στρατός. 

244. τίς δ᾽ ἐμῶν ἐχεῖσε παίδων ἐστρατηλάτει; φράσον. 
471. ϑούριος Ξέρξης. κενώσας πᾶσαν ἠπείρου πλάκα. 

ΟΦ, 
ν. ἃ. ἀποχνῶ. Ἠοτη. Μ 804 οὔ ῥά. 
τ᾽ ἀπείρητος᾽ μέμονε σταϑμοῖο δίε- 
σϑαι; 1ᾶ. Σ' ὅ84 ἐνδίεσαν. -- χαρί- 
σασϑαι, τὰ κατὰ χάριν εἰπεῖν 
ΞῸΠ0]. Α. ΜΙΘΙΘ ἢν: π1]Π 8 Ἐγθι. --- 
φάσϑαι, ΜοαΙΔΙοττη, 5. 62. 604. 179. 
ἀντία φάσϑαι νοΥμϑ]ῦ 510} σὰ χα- 
ρίσασϑαι πῖρο 6094{. ἀντία λέξαι “τ 
προσιδέσϑαι (σέβομαι προσιδέσϑαι 
καὶ ἀντία λέξαι, δίεμαι χαρίσασϑαι 
καὶ ἀντία φάσϑαι. [[δϑγ ἅδῃ 

ἌΟΥ. ἀ65 Ῥαγῦϊο. λέξας Κα. ὅ8, 6. Α. 8. 
Υ. το8--τ08. 16 δηρδδίδιημηξο 

Ἑαγομὺ 5.611} 510} Ὀθὶπὰ ΟἾΟΥ θὲ 
Βαβιμμπηρ' ΟΘΡ ΘΗ ΌΘΥ, 516 νουάθῃ- 
ΚοΙπα. - - ΞὕΘΥ ΠΟ Βθὴ 810 ΜΙ ΘΒ μθη- 
ΒΟΒΙΟΚΒΆΙ σα; ΠῸῚ δἷη Οοὐῦ ἰϑὺ ἔγοὶ 
τοι [6], -- Ὀῥτοπι. 846 πλείστοισι. 
πημονὰς τυχεῖν. -- ἂν... ἂν 

4201. -- Ῥίογη. ὅ87 τὸν μακρὸν τεί- 
νειν βίον ἐλπίσι. Κν. 50. 4. 13. μάσ- 
σὼν Ῥυοϊθρύϊβοη. --- Αηγθάθ ἀθ5 Ὁ. 
ππηα Απύνγοτὺ ἀον Αὐἰοββῶ 16 ὁ 6188. 

Υ. τ09---14. ὡς Ὀορυϊπαοπα. -- 
ἕως τε... νῦν τε, ἔ611χ ποὴ νἱΐδ8 
ὑαηὔσπχη οἰαντίαῦθ 564 οὔατα ορρουίι- 
εἰύδίθ πιουῦϊ5 (180. Αρυ. 48). --- ζηλω- 
τὸς ὧν Πέρσαις, Επτ. Μρα. 108 
ξηλωτὸν ἀνθρώποισι. - μῦϑον, 
γθὴ αϊοοπάδιη, Κυμπᾶθ. -- Φδια- 
πεπόρϑ. γ9]. 2600. 617. ϑορῇ. ΑἹ. 
88. ὥχωκ᾽, ὄλωλα, διαπεπόρϑημαι, 
φίλοι. - ὡς εἶπ. ἔπος, ἀτὰ 65 ταϊῦ 
Θἴπθιη ουῦ ζῖϊ ΒΡ. 

Υ. τ1ὅ-- -7388. ΒΒ ΠΟΠοτηγύμιθ σοὶ 
24 6 .Β6Η. 

Υ. 11ὅ--τ120. Αὐβ Οἴου δυβύθῃ 
Εμ6 μαύξθ Τθᾶγθῖοβ 8 Κιμημᾶθι, ἃτιξ 
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24. 

Ζ4. 

φλ μ᾽] , Ἁ "»" ,ὔ 2 Ἷ , 

πεζὸς ἢ ναύτης δὲ πεῖραν τήνδ᾽ ἐμώρανεν τάλας: 

ΑΤΤ' ἀμφότερα" διπλοῦν μέτωπον ἦν δυοῖν στρατευμάτοιν. 

πῶς δὲ καὶ στρατὸς τοσόσδε πεζὸς ἤνυσεν περᾶν; 

ΑΤ. μηχαναῖς ἔξευξεν Ἕλλης πορϑμόν., ὥστ᾽ ἔχειν πόρον. 

214. καὶ τόδ᾽ ἐξέπραξεν, ὥστε Βόσπορον κλῇσαι μέγαν; 
Α΄. ὧδ᾽ ἔχει. γνώμης δέ πού τις δαιμόνων ξυνήψατο. 

2. φεῦ. μέγας τις ἦλϑε δαίμων, ὥστε μὴ φρονεῖν καλῶς. 125 

Α01Τ. ὡς ἰδεῖν τέλος πάρεστιν οἷον ἤνυσεν κακόν. 

 »- ἢ 

4. ναυτικὸς στρατὸς κακωϑεὶς πεζὸν 

ὧδε παμπήδην δὲ λαὸς πᾶς κατέφϑαρται δορί; Ῥ: 

καὶ τί δὴ πράξασιν αὐτοῖς ὧδ᾽ ἐπιστενάζξετε; 

ὥλεδσε στρατόν. 

4. πρὸς τάδ᾽ ὡς Σούσων μὲν ἄστυ πᾶν κενανδρίαν 

στένειν. 

7.Ζ. 

180 

ὦ πόποι κεδνῆς ἀρωγῆς κἀπικουρίας στρατοῦ. 

2101 Βακτρίων δ᾽ ἔρρει πανώλης δῆμος. οὐδέ τις γέρων. 

4.4. ὦ μέλεος. οἵαν ἄρ᾽ ἥβην ξυμμάχων ἀπώλεσεν. 

Α4Τ. μονάδα δὲ Ξέρξην ἔρημον φασὶν οὐ πολλῶν μέτα 

244. 

ἄοὺ τὺ Αἰοββα 4, Ηργοῦ. ὙΠ 2 
ἐμώρανε δὲ πεῖραν (ΑΚ. 465 ἸΠΠΘΥΘΗ 
ΟΡ] Κὶβ. 8 μωρίαν) τήνδε πεζὸς ἢ 
ναύτης: --- ἀμφότερα, Κν. 7,10. Α.11. 

Υ. 121- 126. ϑορῃ. Ο. Ἐ. Τ20 
᾿“πόλλων οὐκ ἐκεῖνον ἤνυσεν φονέα 
γενέσϑαι πατρός. -- μηχ. 118. Ηοτοα. 
ὙΠ.8 μέλλω ξεύξας τὸν ᾿Ελλήσπον- 
τον ἐλᾶν στρατὸν ἐπὶ τὴν Ελλάδα. --- 
Ὁποῦ ἄθιη Βόσπορος (ΒΙπαργξατί 
ΥΡ]. σὰ Ῥτοτη. 7138) ᾿ἰϑὺ ΕΊΘΥ (σ|16 
146) ἀοἦ ᾿Ελλήσποντος νογβίδηαθῃ. 
Ατὴὸ Βοβρ. ὑβυδοῖοαθβ παύζθ δ ἢ 
Πᾶτθῖοβ οἰπθ ΟΠ οΚ6 σθβοῃ]ᾶ- 
σοπ; Ηοτχοά. ΤΥ 886 Ζᾳαρεῖος... ἀπί- 
χετο τῆς Καλχηδονίης ἐπὶ τὸν Βόσ- 
πόρον, ἵνα ἔζευπτο ἣ γέφυρα. γΠ 
10 8 πατὴρ σὸς ξεύξας Βόσπορον 
τὸν ϑρηΐκιον, γεφυρώσας δὲ ποτα- 
μὸν Ἴστρον διέβη ἐπὶ Σκύϑας. -- 
ἘΣ Καιὰ τοὐὐ ἀδὺ τ κυηρ, ἀδ(8 
ἅθ5. Χ. ϑίππ νϑιθιθπᾶθὲ πασᾶθ. -- 
(Π)ὰ παβὺ σοί.) φαδηθατη (αα] 61) 
Ἰπἰ6]]60Ρ1Ὶ γροΐοβὺ ὃχ ϑνοπΐαᾳ. ὙϑΌ. 
ὡς πάρεστιν ἰδεῖν οἷον κακὸν τέλος 
ἤνυσεν. 

γ.τ21- 182. πράξασιν, Ἀσ. 1287. 
Ζὰ Αν. Νυῦ. 284. - Αγυοπηβιᾶ Ζα 
ΧοΥχοβ Ρεὶ Ηεοχοά. ὙΠ|Ι 68, 8 ἢν 

πῶς τε δὴ καὶ ποῖ τελευτᾶν; ἔστι τις σωτηρία: ΓΤ 

αὐτίκα ἐπειχϑῇς ναυμαχῆσαι, δει- 
μαίνω μὴ ὃ ναυτικὸς στρατὸς κα- 
χκωϑεὶς τὸν πεζὸν προσδηλήσηται. 
-- Αβ6ῃ. ἔταρτη. 166 ὅταν κακῶσαι 
δῶμα παμπήδην ϑέλῃ. δορί, 84. 
240. -- ὡς (ὥστε) πρὸς τάδε, 80 
ἀαίβ ἀανδυΐ πη. -- Σούσων μὲν: 
ἄθπι. Θμὐβρυιοῦ Βαχτρίων δὲ 182. 
-- ὦ πόποι Ββοπδβὺ πῖομύ ἴτὰ Ὀϊαῖοσ: 
νβ!. ὅδ0. ὅθ0. ὅ85. ΑΚ. 1073. 1076. 
1100. Ετμη. 146. --- ἀρωγὴ (Ἀρ. 41. 
13) κάἀπικ. (ΞΡΡΙ. 121) στρ. ἀ16 
ἰγχθαθ ἨΠἕρ πα δὐϊύζθ, πθ]οηθ ἀδ85 
ἬἭθου. σουϑηχίθ (πα ᾿ἃἴ6 ἴῃ ἴδῃ 
Ῥοβίδηα). -- οὐδέ τις γέρων, υπᾶ 
σ81 ΚΘΙη6 σγϑιβθηῃδῆςθ ΜαπηΒΟΗ ΘΕ. 
ῬΆΠΘΥ πϑΟΒΠοΥ οἵαν ἥβην. 
ΥὟ. 158--- 188. νει. Ἐὰν. ΒΚ. 1180 

μόνον δὲ σὺν τέκνοισί μ᾽ εἰσάγειν. 
Ηοτοά. ΥἹ 18 μετ᾽ ὀλίγων συμμά- 
χων μεμουνωμένοι. ΤῊυΚκ. ὙἹΙἹ 10 
μονωϑεὶς μετ᾽ ὀλίγων τῶν ξυνδια- 
βάντων. Μιΐ ποῖ τελευτᾶν (φασίν) 
Υ5]. ΟΠο. 828 ποῖ τελευτᾷ καὶ κα- 
ρανοῦται λόγος. ὙΥ ΘΙ 6Π65 ΘΒ οβα] 
ἀθ5. Χουχθβ Καπαθὺ ἄθὺ (61 δ πα 6) 
ΒΟΒ]αΪΒ 4685 ϑαΐζθθ Ὑρ). Ασ΄. 1109 
τὸν ὁμοδέμνιον λουτροῖσι φαιδρύ- 
νασὰα -- πῶς φράδω τέλος; --- ἄσμ. 
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“1. 

ΖΑ. 

Α,Τ.. να 

ΖΊΖ. 

ἄσμενον μολεῖν γέφυραν γαῖν δυοῖν ζευχτηρίαν. 

καὶ πρὸς ἤπειρον σεσῶσϑαι τήνδε. τοῦτ᾽ ἐτήτυμον; 
{: λόγος κρατεῖ σαφηνὴς τοῦτο κοὐχ ἕνι στάσις. 

φεῦ. ταχεῖά γ᾽ ἦλϑε χρησμῶν πράξις, ἐς δὲ παῖδ᾽ ἐμὸν 

Ζεὺς ἀπέσκηψεν τελευτὴν ϑεσφάτων᾽ ἐγὼ δέ που 140 

διὰ μακροῦ χρόνου τάδ᾽ ηὔχουν ἐχτελευτήσειν ϑεούς" 

ἀλλ᾽ ὅταν σπεύδῃ τις αὐτός, χὠ ϑεὸς συνάπτεται. 

νῦν κακῶν ἔοικε πηγὴ πᾶσιν ηὑρῆσϑαι φίλοις. 

παῖς δ᾽ ἐμὸς τάδ᾽ οὐ κατειδὼς ἤνυσεν νέῳ ϑράσει" 

ὕστις “Ελλήσποντον ἱρὸν δοῦλον ὡς δεσμώμασιν -1 Ὡ- σι 

ἤλπισεν σχήσειν ῥέοντα. Βόσπορον. ὁόον ϑεοῦ" 

καὶ πόρον μετερρύϑμιξε, καὶ πέδαις σφυρηλάτοις 

περιβαλὼν πολλὴν κέλευϑον ἤνυσεν πολλῷ στρατῷ, 

ϑνητὸς ὧν δὲ ϑεῶν τε πάντων ᾧετ᾽. οὐκ εὐβουλίᾳ. 

καὶ Ποσειδῶνος κρατήσειν. πῶς τάδ᾽ οὐ νόσος φρενῶν 

εἶχε παῖδ᾽ ἐμόν; δέδοικα μὴ πολὺς πλούτου πόνος 
οὑμὸς ἀνθρώποις γένηται τοῦ φϑάσαντος ἁρπαγή. 

μολεῖν (γ91]. Ηοιῃ. Υ᾽ 860 φύγεν ἄσ- 
μενος ἔκ ϑανάτοιο. ΚΥ. 1, ὅ. Α. 2): 
αν ιομίου νουριβυ, αδίβ οσ ἄθῃ 
Βοΐύθῃ α165 πιομὺ Παὺ οὐ ζῇ Ὡ] 6 1 5561. 
Ασαοὸὰ Ῥουϊομίοῦ (τ Ὸ}}] ρθῃδιθη) 
Ἡροτοα. ὙΠΙ 117, ἀδίβ Χουχθθ απ 
ἅδον Βδβὺ ἅθβ Ηθδυδβ τῇσι νηυσὶ διέ- 
βησαν͵ ἐς Ἄβυδον᾽ τὰς γὰρ σχεδίας 
οὐκ εὗρον ἔτι ἐντεταμένας, ἀλλ᾽ ὑπὸ 
χειμῶνος διαλελυμένας. - κρατεῖ, 
ΞΌΡΡΙ. 294. τοῦτο, οὐϊπαὺ Βοο. --- 
στάσις, ἀμφιβολία (Ξ36}0].), δἴπθ 8Ὁ- 
ΘΙ ΟμΘμθ. Δηρδθ6. 

γ.1τ89- 148. οι χρησμοί, γγΘ ] 0} 6 
ἄθη Ῥρίβθύπ [πο] ῦοκΚ ἴῃ ΙΠΥΘΤῚ 
Καιηρίθ ροσθὴ Ηθ]]ὰ8 σονθιββαρὺ 
Βαύθπ, βρυιομῦ πο Ἡθτοα. ΙΧ 498. 
νρ9]. ὙΠ. -- - διὰ Κύ. 68, 22. Α. 8. 

᾿- ηὔχουν, ΠοΙ[6, νογίγαπίθ. --- 
142 ἀορροιβοιίρο δϑηΐθηζ; ἴῃ 8π- 
ἄθσθῖη ΒΙΠη6. ἔν. 89 φιλεῖ δὲ τῷ 
κάμνοντι συσπεύδειν ϑεός ατπὰ ΕΓ. 
ἔν. 482 Ν. αὐτός τι νῦν δρῶν εἶτα 
δαίμονας κάλει" τῷ γὰρ πονοῦντι 
καὶ ϑεὸς συλλαμβάνει. - Νὰῃπμ 5]πᾷ, 
Ὑγ16 τηδπηι 516 ῃύ, ἀ1656 ὙΥοἰββαρτηροη. 
αὶ5. 6116 Βεΐαπάδη ποτάθῃ, 88 
ὙΘΙΟΒΘΥ 5108 [61 ἄρον 8116 
Βυθιηαθ ΘΥρ οἰδῦ. 

Ὑ. τ44--ττῦ2. ἱρὸν, 49. 497. Αὐοῃ 
ΠΒΕΎΥ ΟΣ ὅξι 186) νψυϑιίβ ΠΙΘΥ τη ἢν 

8.15. ΘΓ ΘΙσ θα ]10} 50]]. --- δεσμώμασιν 
νΩ]. 09---τῶ. 16 ΟΘβοβι πίομθη 61 
Ἡροτοά. 11 8ὅ Καμππΐθ σο ἢ] Αβοθγ]ο5 
ΠΟΘΟῚ ΟΥ πιοηύ. ΒΘῚ 1ἢπ| ὈΘΖΙΘΗΘΗ 
510}: 616 δεσμώματα ἀπὰα πέδαι δυΐ 
α1 δου υϊοκυαηρσ ἀθ5 Ἠθ]]θβρομῦ. 
Τ)αΐβ ἃιι8 βϑίπθη Ὑν ουΐθῃ 16πη6 Μᾶν- 
σἤθη οηὐβύδη 6 5616}, 18ὺ Ὀ6Ὶ ἀΘΥθα 
Βοβομο Το μοιῦ πἸοῃΐ σ] αι ὈΠ1ΘῊ : ἃ ΌΘΥ 
ΔΘ αὐμθηιβοῆθιη Βοάθη 51πη6 516 
ΒΙΟΠΘΙ ΟΥ̓ Ο ἤθη ἀπ νὸπ Ἠοργοαοῦ 
γοιροίαπαθη ποθ. -- Ἀ σχήσειν 

. ῥέοντα, ἴῃ Βοίποιῃ ΕἾπ [5 σὰ ΠΘΙΏΠΊΘΗ. 
- μετερρύϑμιξε, σὰ ΘΙΠΘΥ ὩΠάΘΙΘΗ 
Οτάμπαμρ σὰ ὈΠΠΡΘμ ϑαοηΐθ. -- 
πολλῷ στρατῷ ΤΥ δὴ ΖΘ] ΘΙ ΟΠ 65 
Ἡδοτ. --- νόσος 5ἰδμὺ ρυϑαϊκαιν σὰ 
τάδε (“, 16 501106 ποῦ ἀαγ1η Θ1η6 
Κυϑηκηοιθ ἃ. 85. ψν.). Ὑρ]. ϑόορΆ. 
ῬΆ1]. 111601: πότμος σὲ τάδ᾽ ἔσχε. -- 
πολὺς πλούτου (τὰ ΒοΙομὐατ}) πόνος, 
τηθῖη πὐβϑηη ΘΥ̓ΤΟΥΌΘΠΘΣ ἘΘΙΟἢ- 
ὕατα; γρ]. ΟΒο. 187 ἐν τοῖσι σοῖς 
πόνοισι 'χλίουσιν μέγα ἴὰ ἄθπῃι τ - 
ΒΦ 1 γι α1ν ΕγγουΌΘηθη. --- ἀνϑρώ- 
ποις τοῦ φϑάσαντος Οὔπθο ἴῃ Βε- 
ΦΙΘμσησ σὰ ΘΙΠΘΠΟΘΥ ρϑϑοῦχὺ Ζὰ 
561η. γεὶ. 818. φϑάσ. ρῥυῖπιὶ οοοι- 
Ῥϑηΐὶβ (818 γ6 5. ΒᾺ]]105). 65 ουβῦθῃ 
Ὀοβδέθῃ ΑΠρΥΘΙοΥυβ. 

Υ. τῦ8-- τῦ8. κακοῖς ἀνδράσιν, 



ΣΙ ΑἸΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

“Τ. ταῦτά τοι κακοῖς ὁμιλῶν ἀνδράσιν διδάσκεται 

ϑούριος Ξέρξης λέγουσιν ὡς σὺ μὲν μέγαν τέκνοις 
πλοῦτον ἐχτήσω ξὺν αἰχμῇ. τὸν δ᾽ ἀνανδρίας ὕπο τοῦ 

ἔνδον αἰχμάξειν. πατρῷον δ᾽ ὄλβον οὐδὲν αὐξάνειν. 

τοιάδ᾽ ἐξ ἀνδρῶν ὀνείδη πολλάκις κλύων κακῶν 
τήνδ᾽ ἐβούλευσεν κέλευϑον καὶ στράτευμ᾽ ἐφ᾽ “Ελλάδα. 

24. τοιγάρ σφιν ἔργον ἐστὶν ἐξειργασμένον 

μέγιστον, ἀείμνηστον, οἷον οὐδέπω 100. 

τόδ᾽ ἄστυ Σούσων ἐξεκείνωσεν πεσόν. 
ἐξ οὗτε τιμὴν Ζεὺς ἄναξ τήνδ᾽ ὥπασεν. 
ἕν 

ἄνδρ᾽ ἁπάσης ᾿4σίδος μηλοτρόφου 

ταγεῖν, ἔχοντα σκῆπτρον εὐϑυντήριον. 
Μῆδος γὰρ ἦν ὃ πρῶτος ἡγεμὼν στρατοῦ" τοῦ 
ἄλλος δ᾽ ἐκείνου παῖς τόδ᾽ ἔργον ἤνυσεν" 
φρένες γὰρ αὐτοῦ ϑυμὺν ὠακοστρόφουν. 

Ματγάομπῖοβ, Οποιηδκσιίοβ, α16 ΑἸθαδ- 
ἄδῃ ἀμα Ῥοὶβιβύγα θη, 5. Ηθγοᾶ. 
ὙΠ δῇ. 16 (σὲ... ἀνϑιρώπων κακῶν 
ὁμιλίαι ᾿σφαλλουσι). ὙΠ199. -- ὡς 
σὺ... τὸν δ΄, ἌΡΟΥ ἀἸ656η Ὑ ΘΟΠ56] 
πὰ 'Κοπειγυκύϊοη Εν. ΘΟ, ἈΠῸ: 
-- ἔνδον αἰχμάξειν α. Ἔ παπὐμϑ{ρ 
π. ΤᾺΒγΩΪοΒ τὰ Ἠδιβ6 5ιύζθηῃ βδὐαί 
ἴτὰ ΒῸΙ46 χὰ βἰγθιΐθῃ, πο. ὈΟΘΥΘΥ 
ϑόρῃ. ΕἸ. 801. ὁ πάντ᾽ ἄναλ- 
κις οὗτος, . .. ὃ σὺν γυναιξὶ τὰς 
μάχας ποιούμενος. Ἐλαγρ. ΟΥ. 184. 
Μι ΒΗ ΟΠ Θὴ ατάπαθῃ ἔογαάθυῦ 8 0 ἢ 
Ηδοτοῦ. [Π184 Αὔἴοβεα ἄθη ΤΟ ΥΘΙῸ5 
Ζι δἴηθη Ἐδ]αζαρ σθρθη Ηβ]]85 
δαῇ: ὦ βασιλεῦ, ἔχων δύναμιν το- 
σαύτην “πάτησαι; οὔτε τι ἔϑνος 
προσχτεύμενος οὔτε δύναμιν Πέρσῃσι. 
οἷκὸς δὲ ἐστι ἄνδρα καὶ νέον καὶ 
χρημάτων μεγάλων δεσπότην φαίνε- 
σϑαί τι ἀποδεικνύμενον ἵνα καὶ 
Πέρσαι ἐχμάϑωσι ὅτι ὑπ᾽ ἀνδρὸς 
ἄρχονται. -- κέλευϑον καὶ στράτευμα 
Ἡοπαϊδάγοϊμῃ. 

Υ. 1τ89-- -τ604. τοιγάρ, σὶρ ϑδυῆρ, 
ΖῸ ϑίγαΐθ (σΖατη ΤΟ Πη) ἀδξαᾶν, 818, 
- σφιν, 416 Ἰηἰθ]] 6 Κὔμπθ! ] θη ΠΥΠΘΌΘΥ 
ποσάθη ΕΣ ἀἀ5 ΟΘβομθηθηθ ταῖύ- 
γουϑηύνγουθ ὁ} ρϑιηδομῦΐ (8680. 
τοῖς προτρεψαμένοις), τ η πϊομΐ 
σ]ΘΙτη ἢν σφίν ἴπὶ ΚἸηηΘ γὸη αὐτῷ 
δυϊχυβαθβθη ἰθὺ ψῖθ ϑόρῃ. Ο. Κ. 
1490, Ἠοι. Ἡγιίαπ. ΤῸ 9. Ῥίμα. 
Ῥυέῃ. ἘΧ16;55ΞΞ ἐξεχείνωσεν πεσόν 

(5. ν. ἃ. ἐμπεσόν) να]. Απιπδηρ, --- ἐξ 
οὗτε (γρ]. 2917) ψῖ6 Επιη. 230. οὶ 
ἄθιῃ Βοβίθῃθῃ 465 ρϑυβίβοῃθη ἩΘΙΘΠ8. 
-- Αὐοβη]οομ. ἔν. 260 οὐδ᾽ ᾿Δσίης γε 
καρτερὸς μηλ οτρόφου. -- "-ταγεῖν, 
γ9]. ϑιορῦ. ὅ8 ταγεύειν. 

Υ. τοῦ ̓. Ῥῖ6 ξοϊσοπᾶβ ἱΠοθυβιομῦ 
ΟΟΥ ῬΘΥΒΊΒΟΠΘη. ΟΘβοβιομίθ Ὀ15 δαΐ 
ΧρΥχϑβ, τοῦ ἀον ΤΌ πα θηΖ Ζὰ ΖΘΙΡΘΗ, 
16 ΠΟΟ πὶθὸ οὗνγαβ ἀθυδυθρθ5 
ἀπ οἴη 50] ομοΥ οσθηῦ αἀδρθύ 56}. 
561, σγϑιοῃῦ νοῦ ἄθη ΑἸΡΘΌΘη (68 
Ηοτγοάοῦ τηϑηηισθο ἢ ἃ. Ὑ δυταῖύ- 
ΤΌ Π ΒΥ ΘΥΒΌΘΠΘ 51η6 γΘυρΘ ὈΠ10ῃ. Β1]- 
ΠΟΥ θῖβθ ΚΠ Τη8 γνῸη Αβοῃ. 
ὨΙΟηὺ 16 ρθῆϑιθ Κοϑημηΐίηϊβ ΘΙΠΘΒ 
Ηοτγοάοὺ ουνγασίθῃ, αθὺ 815. ΚΙθιη- 
αϑιαΐθ, ΟΘβο:  ὑβοιτθιθον υπα ϑρδὃ- 

ει ἔργου Γν α16. Βυτηι απο ἀ65 ΒΙΘΕ- 
ὑρθη Ὑ16] οἰμβῦροι σοβίθ!] γᾶν. 
Βοδοβύπμηρ νογαϊθηῦ αἴθ {[Ὀθγθῖη- 
Βτητηθπηρ τὴ ἀθη] ΠΟΘΟΡΥΔΡΗΘΗ 
Ἡδκαύδοβ ἴῃ ἄθιι Ντηθη 465 βυβύθῃ 
Κῦπιρβ, 5. ἔοϊσθηαθ Απτηθυκαηρ' ἃ. 
ΟΌΘη Ζὰ 10. : 

Υ. τθοῦὅ--τ07. Μηῆδος δομοος 
(ἀπᾶθηη 80 ἢ γε... - διῦύΐα θυ 
ϑύδαιθηρυ π 6} 815 σ] ΘΙ ΟΠ ΠΒΤη]ρ᾽ ταϊῦ 
ἄθτὴ Ὑ οἰ κββέδιηταθ Θαβοίψὺ πιγα, πγῖ8 
Ἴων, Βοιωτός α. 5. συ.) ΥΕ!. ϑξθρῃ. 
ΒγΖ. υαπἰὸῦ ῆεηδία: χώρα ταῖς 
Κασπίαις παραχειμένη πύλαις. Ἕκχα- 
ταῖος ᾿Δσίᾳ" ἀπὸ Μῆήδου υἱοῦ Μη- 
δείας. ΠΊΘ56Σ Αηρσαρθ Ἰορὲ ΕἰΕ 



ΠΕΡΣΑΙ ρῦ 

τρίτος δ᾽ ἀπ’ αὐτοῦ Κῦρος, εὐδαίμων ἀνήρ. 
ἄρξας ἔϑηκεν πᾶσιν εἰρήνην φίλοις" 
“υδῶν δὲ λαὸν καὶ Φρυγῶν ἐχτήσατο 110 
᾿Ιωνίαν τε πᾶσαν ἤλασεν βίᾳ᾽ 

Ρ ϑεὸς γὰρ οὐκ ἤχϑηρεν, ὡς εὔφρων ἔφυ. 

Κύρου δὲ παῖς τέταρτος ηὔϑυνε στρατόν. 
πέμπτος δὲ Μάρδις ἦρξεν. αἰσχύνη πάτρᾳ 

ϑρόνοισί τ᾽’ ἀρχαίοισι᾽ τὸν δὲ σὺν δόλῳ 

ἀαηκὶθ ΚΚοπηύηῖβ ἀθὺ ᾿ΓΓΒαύβαομθ σὰ 
σγαπαᾶθ, ἄδ5. σαθυϑὺ α16 Μθαου 85 
ΒΘυυβομομαθ ὙΟΙΚ ψᾶγθη. -- τόδ᾽ 
ἔργον 485 νου ἄθιη Ὑ αἴθ. ὈΘΡΌΠΠΘΗΘ 
ἀοΥ Βορυϊπαθππηρ' ἀοὺ Ἠθυυβομε τ {067 
Αβῖθῃ. Εβ ρϑίδῃρ 1ῃπὸ 168, θη 
ΟΥ̓ ὙὙῸΓ δἷη ᾿ρταφρένης (Ξ61Π0]. ὁ 
᾿Δρταφέρνης, ὃν ἐτυμολογεῖ ὁ ἀρτίας 
ἔχων φρένας), τοῦ Θὑγτηο]ΟΡΊΒΟΠΘΥ 
Αὐδασαΐαηρ 65 ΝΔΙΏΘΗΒ, Μ116 ΡΤΌΤΠΙ. 
86. 881. δορί, θῦϑ. 829. Αρϑιη. 
1080}. ομη Αβοῆ. ΒΙθύπθο ἢ Εν 
θη ψυγοιΐθη Βασθηΐθπ (πα ΞΟ ΠΠ 
465 ἡῆῆδος) Θἴπθῃ Αὐὐαρῆγθηθβ Π16]0, 
50. Κουημιῦ α165 ἄθπὶ Αβίγαρθθ (685 
Ἡρδγοᾶοὶ πᾶθμου 415 ἀθηὶ Κυδχδγυθ5 
465 Χθβοόρῆοη. ἄπο Πδγθῖοβ Ὀ6- 
ὑγαοδίθῦ τη ἀθυ Το ση σοι ΒΘμϊβύαη 
(5. σῖι 114) ἄθπ Κγδχδγθβ 818 θυβίθῃ 
Κῦπιρ ἀογ Μράρθυ ἃ. ψϑιΐίβ πιοηΐβ 
γῸη οἴμοι ΡῬμγθαογίθβ τ. ΠΘΙΟΚΘ8. 
οὴη. Αβίγαροβθ δἷ58 ϑοῇῆηῃ (65 
Κγαχᾶνδβ φῬ ΠΟΙΏΠ6 ΜΙᾺ, βυϊτηχηῦ 
αἀοὺ ΠΙΘΒύθυ τητὖ θυ Τβο υῦ ἄροτ- 
οἴη. ΥΩ]. Η. ὙΥΊΒΟΚΙ θυ, ΑἸδουϊθηΐα]- 
5086. ΕὈΥΒοΠαπρθη. Ζυγοιίθ Ἠ61}6.. 
18 5. 1888. Ὅδβ (Ἃθβοβι οί! 8 
ἄθρουν ἅ16 Αὐῇϑιμδ πα θυ ο]ρ6 ἀθὺ Αομἃ- 
τηθηϊαθὴ 5. ἴθ ἘἈθδ]θηο. Ν. Β. 1. 
δὲ ΘΟ 0 Πυ- ι 

Υ. το8--718.(Ὀ. Κγτοβ (Καυσυβῃ 
οὐδυ Καχτ --- ἀου 5) τος. ὅ00.- 
ὅ80 ν. Οἢγ. οι βθίηθῃ ἘΤΟΘΘΥ ΠΏ Ρ ΘΝ 
Βηἃ πὰ 616 θη Π6]]ΘμΊΒομθη (ε- 
5: ἐβκυθῖβθ ὩϑομβυΠΠθρθηθ ρθ- 
πδπηῦ: δ γα Ί50 86 ΠΘΙΘῊ (ΚΥΟΙΒΟΒ) 

 ἀπα τοῦ (1Π) ἀϊθβθιη ῬΗσυσίθη ππὰ 
ΤομΊθη. --- ἤλασεν (αρστύανηῦ, Βα ὈΘο 1) 
γ6]. ϑὅορῃ. Ο. ἢ. 3658. ἐν δ᾽ ὁ πυρ- 
φόρος ϑεὸς σκήψας ἐλαύνει. --- ὡς, 
ἀδΥ8 ἢ σὰ 50 Β]]1θίβθη, ἀδίβ οΥ 50 
ΠΡ τ ἴρη. - 1180 
σοφήν σ᾽ ἔϑρεψεν Ἑλλάς, ὡς ἤσϑου 
καλῶς. --- Κύρου παῖς, ΚΑΙ ΥΒ685 

Ἀβοθυ 5, ῬΟΥΒΘΓ. 

-ι ὧι 

(Κατα ια50}17]8), νοῦ {84 γτθ ὅ80--- 
99. ν΄ ΟἿ. 

Υ. 114-.-.-11. 7. 521 ν. Ογ. Υρ]} 
Ηεγοᾶ. ΠῚ Ο1}Ἐἶὄἢ,ῥ ὑπ α16 στοίβθ 
Το Ὁ γὸὰ ΒΘμϊβύθη πᾷ Ἃ6. 
Όθουβούζαμρ γσὸρ ΕὟ. ὥρίθρϑ,., 16 
ΑἸ ΌΡουβιβοηθη Κι] πβοῃυ θη ([,61ρ0- 
““ρ' 1802), 5. 68 νο Πδγθῖοβ βαρύ: 
ΚΑΙ Ὀ.}11ὼ παύδθ οἴῆθη ΒυΠΑΘΥ 
Βαγαι)ω τὺ Νϑηηθη.... ΠΊΘβθη ὑδίθίθ 
ου. ΑΙ5 Καμιθυ]1)ῳ ἀθη Βαγα]]α ρΘ- 
ὑδίοῦ μεαύθ.., οἹπρ' 6. πϑ 0 Αργρίθῃ. 
ον δ ΜΆΓΥ οἷ Μδηη, οἷη ΜᾶρῸῚ, 
Οδυτϊπᾶϊε, ταῦ Ναιηθη (61 «αδβέμη. 
19,1 Οοιμμθίθθ), νὸρμ Ριβι]δανδαᾶ 
Ὁ5 ᾿Θμηΐθ ου 510} δῖ... 80 Ἰορ' δ. 
16 Ιμϑαΐθ δὴ: 108 Ὀῖη Βαχαῖ]ὰ, 
ΞΟΠ Ὧ465 Κατα, Βιαᾶρθι 465 Κϑιη- 
Ὀυ}178. αγϑαῦ πυτὰθ ἀὰ8 σϑηζθ 
Πθιοὴ δα  ΠἸΠγθυβοὴ σορθη Καϑμι- 
Ὀυ]1)ὦ. .. Ε ὙΆ7 ΠΙΘΒΒηα, τγθ 6 ̓ 
οἷῃ ῬΘΥΒΘΥ ποοῦ Μραρυ, ἄθὲὺ ὅδι- 
τηδύῳ ἄθη Νίαρου 488 Πθοἢ οηΐ- 
ΥΊΒΒθη δία: αἀἀὯ5 γοὶκ ἔὔγομύθίθ 
11π ΘΡῸΠ 561Π6 1 Οτδαβδχηκοιί... 
ΝΙριμδμα σψᾶρίθ οὐνγᾶβ Ζὰ τρᾶάθῃ 
ἄρον αδυτηᾶία ἄθη Μαρου, Ὀ18 10 ἢ 
Καπι. ΤΠ δμη Υ]6} 10 ἀθὴ Αὐγδϑπιδζαδ, 
τὴ Η]]6 Δη. Δυγϑιηδζάς, σονξ σύ 
τη} Βαοιβύδης, 1 Μοπείθ Βᾶρα]ᾶα!] 
ὅτὴ ΖΘΒηΐθη Τρ, ἀἃ τῶ 68, ἀἃ 
ὑδύθίθ 100: τατὖὺ θυρθῦθημθη ΔΙΆ ΠμΘ 
7θπθη αδυτϊηᾶϊα ἀθη Μαρσοὺ ππὰ α16, 
6] 006 561πη6 νου μηβίθη ἈΠ ΠΡῸΣ 
σᾶ θη. ἘΠ ἰθὺ οἷπθ Εδβδύππρ, (Ἰκὰ- 
7δαναῖ τὴὖὸὸῪ Νδιμθη, ἴθ ΒΘΖΙς 
Νιςᾶγα τοὖὐ Νδιημθη, ἴθ Μράϊθῃ, 
ἀουὺ ὑδίθίθ το ἴππ; 10 πϑὮτη 1Π}} 
16 Ηρθυυβομο Δ Ὁ: ἀαγοῃ αἴθ απαᾶθ 
Αὐτδιηδσαδβ τασὰθ ἴθ Κῦηϊρ,, 
Αὐτδτηδζαδ τ ΘΥρᾺ Ὁ ταῖν (88 Π ΘΙ ΘΟ.“ 
Τ]π4 τὰ ἀθυβο θη Το υ (85. 87 θδὶ 
ΞΡΙΘΡ 61): 90 1605. βηα ἀ16 Μβπμηθοι, 
σΘ] 6. ἀδηηα]8β ἀουῦ πσαῦθα 815 10 ἢ 

ΕΗ) 



δ6 ΑἸΣΧΥΛΟΥῪ 

᾿ἀρταφρένης ἔχτεινεν ἐσϑλὸς ἐν δόμοις, 
ξὺν ἀνδράσιν φίλοισιν. οἷς τόδ᾽ ἦν χρέος. 

[ἕκτος δὲ Μάραφις. ξβδομός τ᾽ ᾿Αρταφρένης.] 
κἀγὼ πάλου τ᾽ ἔκυρσα τοῦπερ ἤϑελον 

κἀπεστράτευσα πολλὰ σὺν πολλῷ στρατῷ. 180 

ἀλλ᾽ οὐ κακὸν τοσόνδε προσέβαλον πόλει. 
"πι.' ξ 3 3 ν» -" “2, ’ » , 

Ξέρξης δ᾽ ἐμὸς παῖς ὧν νέος φρονεῖ νέα 

χοὺ μνημονεύει τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς" 

εὖ γὰρ σαφῶς τόδ᾽ ἴστ᾽. ἐμοὶ ξυνήλικες. 
[χᾺ ς “- τι Υ » 3 Ἵ 

ἅπαντες ἡμεῖς οἱ κράτη τάδ᾽ ξόχομεν 188 

οὐκ ἂν φανεῖμεν πήματ᾽ ἔρξαντες τόσα. 

ΧΟ. τί οὖν. ἄναξ Ζ]αρεῖε. ποῖ καταστρέφεις 

λόγων τελευτήν; πῶς ἂν ἐκ τούτων ἔτι 
πράσσοιμεν ὡς ἄριστα περσικὸς λεώς: 

Ζ4. εἶ μὴ στρατεύοισϑ᾽ ἐς τὸν “Ελλήνων τόπον. 190 

μηδ᾽ εἰ στράτευμα πλεῖον ἦ τὸ μηδικόν᾽ 

αὐτὴ γὰρ ἡ γῆ ξύμμαχος κείνοις πέλει. 

ΟΘαυτηᾶία ἄἀθη Μᾶρσον ἰδίθίθ.. .. 
Ῥδτη8}5 μ] ἔθη ἀ1686 ΜΈΘΥ ΤῊΙΓ 815 
ΤΩΘΙΩΘ ἈΠΒΔΠΡΟΥ: γιπαδίταπᾷ (Ηο6- 
τοαοὺ ΠΙ ΤῸ ᾿Ινταφρένης, 61 ἄβοῃ. 
᾿Δρταφρένης) τοῦ Νάτηθη, ἀδΥ ΒῸΒπ 
ἀ65 να]αςρᾶτα, 61 ῬρΥβου: τὐᾶπϑ 
(Ὀτάνης) τοῖῦ Νδιηθη, ἀθΥ ΘΌΠη 4685 
ΤὨΌΚΉτα, οἷ Ῥρυβοῦ: αδαθδγαγδ, 
(Γωβρύης) ταῦ ΝΆτηθη, ἀογ ϑοΒπ 
465 Μδγαπηῖ)α, οἢ ῬΘΥΒΘΥ; ]άδτπϑδ, 
(Ὑδάρνης) ταῦ Ντηθῃ, δἷη ϑοῆπ 465 
Βερσδθισπδ, οἷ Ῥϑύβου: ΒαΡΑ ΌΚΗΒ8 
(Μεγάβυξος) ταῖῦ Νδιηθῃ, ἀοὺ ϑοῃπ 
ἀ685 ᾿δααμ7α, οἷ Ῥϑύβοσ; ἀτάυ- 
τηϑη15 ἡσπαϑίνης) τοῦ Νάτηθῃ, ἀθὺ 
βοῆη (θβΒ δῃυκα, οἷη ῬΘυύβϑυ." 
Ὁ ΕΒ Ὑγάτθη ΠἰΥΊσ ΘΒ. ποὺ ρουβῦη- 
πο ὴθ Μούϊνθ 4]]6ῖπ, α16 θη αδυ- 
τηᾶίω Ζὰ βϑίπθιηῃ Βοίσιρθ σνϑῦϑῃ- 
Ἰαίβίθῃ, βοπᾶθυη σθυηβ ΔΌΘΗ. 485 
πϑθϊοπδ]6, 416 Ἠθυυβομδ ΤΊ ΘΟ ΘΥ 8 ἢ 
α1ἴ6 Μράᾶδθυ σὰὄ Ὀσηρθη" (ΕἾ. ϑ5016- 
8556], Εγᾶμπ, Βου]η 1868, 5. 824). ε]. 
ΘΟ ΠΟΘ ΟΌΘΩ 5. 10. 

Υ. τ18---181.. Νοῆ ΤΉστπρ 4685 
Ὀπρομίθη Ὑογβ65 (8. Απῃϑηρ)ὴ βούχὺ 
Τατϑῖοβ 501Π|5Ο νι ρ πα 818 Ὀθκαπηῦ 
νοτϑιβ, ἀαΐβ ΘΙΠΘΙ ΟἸΘΒΘῚ ἄνδρες 
φίλοι ἘΣ 5610 86 ΒΘΎΤΘ56Π 561. -- 
ἐπεστράτευσα πολλά, πδ 0 γν]θ] θη 
Βιοδύθηρσοῃ; Ἰθὑχὺ Ἷπὶ δἰ ζθπθῃ θ6- 

Καηπῦ ἀυτοθ α16 στοίβθο πβουτῦ 
σοι Βομϊβύμπῃ ; 5. ΞΡΙΘΡΘΙ, ΚΘ 1 ΠΟΥ. 
5, 95. πουϑὺ Εσᾶπ ὥ. 826: (ΠΆΥΘ105 
τη ίβῦθ 5:0} (88 ἤθιοῃ, ἀδ88 οσ Ὀ6- 
ὨΘΙΎΒΟΠΘΉ 5011{6, ογϑῦ τ] 6. ΘΥΟΌΘΤΗ. 
ΑΥοῃ πϑδομάθη ἀ1θ86 ΕἸΤΟΌΘΙΌΙρΡ' 
ΒΟΒΠΟΠ σο]πησθη ᾿ἰϑῦ, ὑϑ ΟΠ 6 ἸΤΏΤΠΘΥ͂ 
ὙΙΘ ΘΓ πθὰθ ϑύβαομο διῇ. 1646 
ῬγοΥηΖ τηϑομὺ ἴῃτο Επιρότσππρ ΕἿΣ 
5108: ἃὉ, ΟἾπθ 516} τηῖῦ ἀδὺ ἅπάθσπ 
Ζὰ γϑυθιπάθη, γοαΌγ ἢ 68 ἄθμι ἢ) 8- 
ΤΘ 105 τη Ἴ 0 σατο, α16 Αυξδίδπαθ 
π80 ἢ} ἀπ π8οἢ Ζὰ ππίθγαυῇοκρη. 
16 σοίβ νυ] ]οηβίθη πᾶγθη αἴθ (685 
Νδαϊθῖτα ἴῃ ΒΔΌΥΠ]ΟΝ ἀπα α16 68 
ΒΥΘναΥ 5 ἴῃ Μράϊθη; σοσθη Ὀδϊα8 
φιθῦ 80} δγθῖοβ Ῥϑυβῦμ 10 ῃ Ζὰ 
Ε6146."" -- πάλου: Ηοτοά. ΠΠ 848 

Υ. 182---τ86. Ξέρξης, ᾿ῬΘυβίβοι 
Κηβαε)ᾶγβᾶ. -- οὐ μνημονεύει: γ16]- 
τη ῃγ Παίία Ταγθῖοβ βοὶ ϑὺ ἀ16 ΑὉ- 
5ιομύ, δὲ ἄθη Αὐμθποῖη βδοῆθ Ζὰ 
ΠΘὨ ΘΠ, ΠΠη6 τη αἰβίθ ΧΘΥΧΘΒ 1 ΒΘΊΠΘΙΠ, 
Ζαθ56. οἶπθ Αὐβέμηταπρ' 468 ὙΥΠΠ]ΘῊΒ 
561Ίη65 γδαΐθυβ ΘΥὈΠΟΚΘΗ, 
Ηδγοά. 194 νϑὶ. 98. γΠΗ13 . 8, 2. 
Ξ εὖ σαφῶς σπῖθ Ο(Πο. 119 εὖ ὃ οὐφ’ 

Ών. Ξ . 
Υ. 181---194. τί οὖν, ϑορύ. 104. 

Εὰτα. 902. βορῃ. ῬἘ1]. 100. -- ἐκ 
τούτων τπΐοῦ ἀἴθεοα Πτηβύβπάθῃ. --- 

-- 

ΕἾ 4τῖ. 

15: 
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. ἀλλ᾽ εὐσταλῆ τοι λεκτὸν ἀροῦμεν στόλον. 

. ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὃ μείνας νῦν ἐν “Ελλάδος τόποις 

, πῶς τοῦτ᾽ ἔλεξας. τίνι τρόπῳ δὲ συμμαχεῖ; 

. χτείνουδα λιμῷ τοὺς ὑπερπόλλους ἄγαν. 

-ἃ εΟ δι 

στρατὸς κυρήδσει νοστίμου σωτηρίας. 

ΧΟ. πῶς εἶπας; οὐ γὰρ πᾶν στράτευμα βαρβάρων 

περᾷ τὸν Ἕλλης πορϑμὸν Εὐρώπης ἄπο; 

27.2. παῦροί γε πολλῶν. εἴ τι πιστεῦσαι ϑεῶν 800 

χρὴ ϑεσφάτοισιν. ἐς τὰ νῦν πεπραγμένα 
βλέψαντα᾽ συμβαίνει γὰρ οὐ τὰ μέν. τὰ δ᾽ οὔ. 

κείΐπερ τάδ᾽ ἐστί, πλῆϑος ἔχκριτον στρατοῦ 
λείπει κεναῖσιν ἐλπίσιν πεπεισμένος. 

μίμνουσι δ᾽ ἔνϑα πεδίον ᾿“σωπὸς ῥοαῖς 80 

ἄρδει. φίλον πίασμα Βοιωτῶν χϑονί; 
ι -»" Ὡ“ ΡΝ, 5 , » οὗ σφιν κακῶν ὕψιστ᾽ ἐπαμμένει παϑεῖν. 

ὕβρεως ἄποινα κἀϑέων φρονημάτων" 

οἱ γῆν μολόντες ᾿Ελλάδ᾽ οὐ ϑεῶν βρέτη 
ἠδοῦντο συλᾶν οὐδὲ πιμπράναι νεώς" 810 

βωμοὶ δ᾽ ἄϊστοι δαιμόνων 8᾽ ἱδρύματα 

Ἑλλήνων τόπον, γ5]. 441, 1960, Ελ- 
λάδος τόπων ϑαρρ!. 282. -- εἰ... ῇ, 
Κν. 11 54, 12. Α. 2. --- ποοὴ Ζ8}}- 
ΥΘΙΟΠΘΥ 815 88 συουῖρθ. --- λιμῷ, 
γ6]. 489 {{- ἃ. Ἡρνοά. ΥἹΙ] 49... 

Υ. 195-.- 802. Ἐπὰγ. Ηρ. 1141 

Φρυγῶν ἐς αἶαν... ἄρειαν στόλον. 
ΝΣ ψϑηῖσθ, ὩθΘΥ ΑΌΒΘΙ]ΘΒΘηΘ ἀπ 
ΜῸΒ] Αυδβροβίαίίοίο. -- οὐδ΄, σε- 
Βοινγοῖσθ ἀθπη οἱη πθῖιθ5 Ηθου. οη᾿ 
ἄθιη ΖυτοκὈ] ΕΘ η. οἷπθβ Ηθουθ8 
παύου Μδγάοη105 Καπη Πα γδῖοβ Και ΠῚ 
8 ἅδη ϑέσφατα (Υ͂. 139 {) Καοπηΐ- 
τῖβ ΒΆΘΗ, 850 αἀδίβ ΠΙΘΥ ΟὮ] ἘΪΠΠ6 
ΚΙΘΙμΘ [πΚοΟμΒΘα θη 465 ΠΟ ὕθΥΒ 
νου]ορύ. --- 85. ῥῬγΆ68. περᾷ, τ 61] 
65 Ὀοτγϑιΐβ σθβομθηθη Καπη. - Νὺγ 
ΘΠ ρ θη γῸΠ ψ]ΘΙΘη δῦ α16 Ηϊοκ- 
Κοὴσ ἅθου θη Ηθ]]θβρομῦ Ὀθβὑϊσητηῦ. 
--Ὀ 16 Εν ]] προ θ᾽ η685 6115 ἰϑὺ 
οἶπθ Βύγρβομεαϊ Γγ ἀδ5 ἘΠηὐγο θη 
ΘΟ ἢ ὧ(θ5 ἃπάθη. 50 σιγὰ 416 
Ῥγορμθζθίπηρ' τηοὐϊνιθχύ. 

Υ. 808-- 808. Μιὲ εἴπερ τάδ᾽ ἐστί 
αῖγτα ἀ16 γογδιββούζαμρ' πιο τ 
ἄθῃ [οϊσοπάθη ὅϑαῦζ, βοπάθυη ἐΠΣ 
16. σᾶησθο ψουπουβδριηρ σΘοΘΌΘμ. 
-- λείπει, Ξέρξης. --- Ἠρτοα. ΙΧ 18 

παρῆκε δὲ αὐτοῦ (465 ΜαΥΔΟΠΙΟΒ) 
τὸ στρατόπεδον, ἀρξάμενον ἀπὸ 
᾿Ερυϑρέων, παρὰ ὝὙσιάς" κατέτεινε 
δὲ ἐς τὴν Πλαταιΐδα γῆν, παρὰ 
τὸν ᾿ἡσωπὸν ποταμὸν τεταγμένον. 
-- πεδίον ἄρδει 481. -- Οπίασμα 
ἀντὶ τοῦ λίπασμα ὅ680]., Αρροϑβι- 
ἴοη Ζπὶ [πΠη8]Ὁ 685 σουπϑυύσθῃθη- 
ἄθῃ ϑαύζοβ ψῖθ ἄποινα 808. γ᾽]. 
Ῥιοπγβ Ροσῖθρ. 287 ὕδατι πιαίνων 
λιπαρὸν πέδον Αἰγύπτοιο. -- Βα 
σφιν οΥχαγίθῦ τη σφας ΟΟΘΥ νιν 
6 Ῥγοιη. θ0ὅ. ὅτε μ᾽ ἐπαμμένει 
παϑεῖν. -- κακῶν ὕψιστα 8381. -- 
Τὰ α16 Ηδπαϊτπηρ 65 οὐ οἸκ65 Ἰἤσ θη 
Βίδπαραμπκὺ Κατ πϑοἢ ἀθὺ ΘΒ] αομύ 
ὍΘΙ δ] τη πἰτητηῦ, 50 1165 510} ΟΘΥ 
σΙορ 61 Ρ]αὐδᾶ πὰν ἴθ ΟΥ̓ ΕὌΥΤΩ 
ΘΙΠΘΥ Υ οἰββαριπρ' οἰ θομίθη. 

Υ. 8509-- 81. Ηοτοα. ὙΠΠ1109 νοὶ 
Χρουχοϑ: ὃς τὰ ἱρὰ καὶ τὰ ἴδια ἐν 
ὁμοίῳ ἐποιέετο, ἐμπιπράς τε καὶ 
καταβάλλων τῶν ϑεῶν τὰ ἀγάλματα 
(ν9]. οὔθ ὃ. 06). Ἀπαρυβοιίβ 1 [8ὺ 
Ἡρογοαοῦ ὙΠ 8,  ἄστοῃ Χρῦχθβ ἄθη 
Αὐμθποση νου θυΐθη, ἀαίβ 516 ἐς 
Σάρδις ἐλϑόντες ἐνέπρησαν τά τε 
ἄλσεα καὶ τὰ ἱρά. ΥρΊ. ΥἹ 101 τὰ 

δὲ 
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πρόρριξα φύρδην ἐξανέστραπται βάϑρων. 

τοιγὰρ κακῶς δράσαντες οὐκ ἐλάσσονα 

πάσχουσι, τὰ δὲ μέλλουσι. κοὐδέπω κακῶν 
χρηπὶς ὕπεστιν, ἀλλ᾽ ἔτ᾽ ἐχπιδύεται. 81 

τόσος γὰρ ἔσται πέλανος αἱματοσφαγὴς 

πρὸς γῇ Πλαταιῶν δωρίδος λόγχης ὕπο᾽ 

ϑῖνες νεχρῶν δὲ καὶ τριτοσπόρῳ γονῇ 
ἄφωνα σημανοῦσιν ὄμμασιν βροτῶν 

ὡς οὐχ ὑπέρφευ ϑνητὸν ὄντα χρὴ φρονεῖν. 820 

ὕβοις γὰρ ἐξανϑοῦσ᾽ ἐκάρπωσε στάχυν 

ἄτης. ὅϑεν πάγκλαυτον ἐξαμᾷ ϑέρος. 

τοιαῦϑ᾽ ὁρῶντες τῶνδε τἀπιτίμια 

μέμνησθ᾽ ᾿4ϑηνῶν Ἑλλάδος τε. μηδέ τις 
ὑπερφρονήσας τὸν παρόντα δαίμονα 820 

ἄλλων ἐρασϑεὶς ὄλβον ἐχχέῃ μέγαν. 
Ζεύς τοι κολαστὴς τῶν ὑπερχόπων ἄγαν 

ἱρὰ συλήσαντες ἐνέπρησαν, ἀπο- 
τινύμενοι τῶν ἐν Σάρδισι κατακαυ- 
ϑέντων ἱρῶν. - 811 - Α΄. 521. --- 
ΕἿΣ ἀδ8 ν161]6 ϑοβ]τχητηθ, (885 816 
Δηρουϊομ οί, ἸοΊ 6 516 τ. 5. ψγ. δρά- 
σαντες... πάσχουσι τνρὶ]. Αρ. 1864 
(α. 1621). ΟΒοΘρῃ. 818. -- - μέλλουσι 
501], πείσεσθαι. -- 16 Θυ6116 ἀ685 
Τη} 6115 ᾿ἰδὺ ποὺ πἱοηῦ τοϊῦ ΘΙ ΘΠ 
Οταυπαβίθιη σ᾽ ΘΒΟὨ]ΟΒΒΘΙ, ΞΟΠ ΘΙῚ 68 
41} ἸΠΏΤΗΘΙ ΠΟΘΙ ΠΘΥΡΟΥ. -- πι- 
δύω --Ξ πιδάω α06}16. Βρταα]6: ππ- 
σθῦγ. ϑέδτηπη πιδὰ (()61]6), νρ]. 
πιδήεις. 

Υ. 816. 8595. Εἴγηι. Μ. Ρ. 698, 1 
᾿Δττικοὶ λέγουσι πέλανον πᾶν τὸ 
πεπηγός. ΥΩ]. Ασ. 96. ΟΒο. 95 α. 
Ὀ65. Ἐπ. 206. Εν. ΟΥ. 220 (ἀφρώ- 
δης πέλανος). Ἠ]ΟΥ πέλανος (ΒΙΘΙ) 
αἵματος σφαγέντος (αἴμα σφάΐξειν, 
Αρ. 1889. Επων. ΕἸ. 92. 281) ΜΕΊ. Ἀρ. 
οὐ9 ἢ παρϑενοσφάγοισι ῥεέϑροις. 
ΒΙυ 8 6Π6. --- Πλαταιῶν, 5. Ηετοά. 
ΤΧ 588. 598. ὙΤΊ6 θεοὶ Β8]ατοῖβ ἀΪ6 
Αὐμθπθυ, 50 Πα θέρη Ὀ61 Ρ]αὐϑϑ, αἴθ 
Ῥο]οροπηθβῖου ἄθη ΗἨδαυρίθοβίδη [6 }} 
(ΗΠσοα ΙΧ 28γυπα μαἰίοη 485 Ἠδυρίύ- 
γογαϊθηβῦ. Ποσ ΠΙΟΒου, ΟΠ 561 Π61ΠῚ 
ῬΔΗΠ6]]Θἴβομθη Ξἰαπαραπκίο, Ἰδ [5 
ἀΔΠΟΥ 800} ἄθη ΠΟΥΘΥ ἴθ ΤΟῸ 
ψγεχάρη. -- Οϑῖνες ΨΕΆρ.» γρΊ. Υεγρ. 
αϑουρ. 1 4985} -- ἄφωνα... ὄμμ. 

βέμχητη, 8ΌΘΙ ΘΌΡΘΗΒΟΠΘΙΠΠΟΗ. -- 
ΑὐὸΒ ἔν οἷπ αὐ Οδηθνδύϊοῃ 
πογάθη 816 ἀθῃ ΞΘ ΘΥ Ὀ]ΠΟΠΘΝ ΥΟΥ 
Ααρθῃ ΓάΒγθη, νς]. τὅ2. Ἠθιτηβοθίῃ 
κὰν τριτοσπ. --- ὑπέρφευ, ἈΡ. 877. 
Κυαύϊη. ἔν. 406 μηδὲν ὑπέρφευ (. 
ν. ἃ. ἄγαν). Επτ. ῬΏοσπ. ὅ59 τί 
τὴν τυραννίδα... τιμᾷς ὑπέρφευ; 
ἐκάρπωσε σποτα. Αοτὶδύ. - ἄτης 
ἰδῦ ρθη. ἀθῆῃ. -- ἐξαμᾷ ϑέρος (Ἀρ. 
1655), ὕβρις (ὁ ὑβροίξων). ΟἸΘΙΟΠΏΙ5 
α. ΘΙσθα ΠΥ Αὐβάγθοκ 5πα Ομ πμ6 
Ὑουττ ]ὰηρ νουθυπᾶθη: Ἀπ ἄθχη 
Τθουτηῦῦ οπἰβρυιησὺ {{πΠΠ61], 88 
τ Θ] ΟΠ θιη ν]61]6 ΤΉ ἢ πμθα ΒΘΙνουΘΉΘη, 
ν16 16 ξδαὺ ἴπ ΑΠγθη βομϊϑίβΟ, δὰ 
ἄθηθῃ θἴηθ Ύθῖοη6 Εσηΐθ γορ ΚΟΥΠΘΙΝ 
ΘΟ ΤΟΠΠΘ ΜΙΤ. 

Υ. 828- 828. πη κοῆσθηρ ἀ65 Ὀ6- 
Καπηΐθη δέσποτα, μέμνεο τῶν ᾿4ϑη- 
ναίων (Πετοά. Υ̓ 106). Υρ!]. δῦοῃ 
285. -- ὑπερφρονήσας.. δαίμονα 
(5. ν. ἃ. τύχην) ἃ. 1. θη 68 [ΠΤ 
Ζὰ ΜΟΗ] 1βὲ. -- Οἄλλων 815 τὰ πα- 
ρόντα, 8150 ὙΥοἴΐθυεβ, τΘ ἢν πὑπᾶ 
ΕὙΘΙηα65. --- ὑπερφρονήσας. . ἐρα- 
σϑεὶς... ἐκχέῃ 408. --- ὄλβον ᾿ἐκχέῃ 
108. -- ΒορΒ. Απΐ. 1211. Ζεὺς γὰρ 
μεγάλης γλώσσης κόμπους ὑπερεχϑαί- 
ρει. Επων. Ηδγδκ]α. 8811. φρονημά- 
τῶν ὃ Ζεὺς κολαστὴς τῶν ἄγαν 
ὑπερφρόνων (ΥἹΘ] 6} ὑπερκόπων). 
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φρονημάτων ἔπεστιν, εὔϑυνος βαρύς. 

πρὸς ταῦτ᾽ ἐκεῖνον σωφρονεῖν κεχρημένοι 

πινύσκετ᾽ εὐλόγοισι νουϑετήμασιν., 830 

λῆξαι ϑεοβλαβοῦνϑ᾽ ὑπερκόπῳ ϑράσει. 

σὺ δ᾽. ὦ γεραιὰ μῆτερ ἡ Ξέρξου φίλη, 
ἐλϑοῦσ᾽ ἐς οἴκους κόσμον ὕστις εὐπρεπὴς 

λαβοῦσ᾽ ὑπαντίαξε παιδί. παντὶ γὰρ 
κακῶν ὑπ᾽ ἄλγους λακίδες ἀμφὶ σώματι 88 

στημορραγοῦσι ποικίλων ἐσϑημάτων. 

ἀλλ᾽ αὐτὸν εὐφρόνως σὺ πράδνον λόγοις" 

μόνης γάρ. οἶδα. σοῦ κλύων ἀνέξεται. 
ἐγὼ δ᾽ ἄπειμι γῆς ὑπὸ ζόφον κάτω. 

ὑμεῖς δέ. πρέσβεις. χαίρετ᾽ ἐν κακοῖς ὅμως 840 

ψυχῇ διδόντες ἡδονὴν καϑ' ἡμέραν. 

ὡς τοῖς ϑανοῦσι πλοῦτος οὐδὲν ὠφελεῖ. 

ΧΟ. ἢ πολλὰ καὶ παρόντα καὶ μέλλοντ᾽ ἔτι 
ἤλγησ᾽ ἀκούσας βαρβάροισι πήματα. 

47Τ. ὦ δαῖμον. ὥς με πόλλ᾽ ἐσέρχεται κακῶν 
ἄλγη. μάλιστα δ᾽ ἥδε συμφορὰ δάκνει. 

ἀτιμίαν γε παιδὸς ἀμφὶ σώματι 

Υ. 829- 838. Θυδτθ γοϑ, ἀἸΟΥΌΤΩ 
Ἰηὐογθδὺ (1117) 1Ππτὰ βᾶρουθ (πιοῃῦ 
ΔΌΘΥ ὑπέρφεν φρονεῖν). Θϑεοβλα- 
βεῖν νοῦ σι βθ σου Κ᾽ υ Ὀ]οπ ἀπηρ' τγῖθ 
ϑεοβχαβής Ποτοά. ΨΠΠ1|187 νορ ἀθΥ 
Βουβόσιαηρ 465 ΞΘ ηΠ65. --- στημορρα- 
γοῦσι, Βυαγη 11 115 Υ 15 5015858}6 Βα ηὖ. 
16 - Ῥυνθππηρ ΟΘΥΓ ΖΘΥΤΊΒΒΘΙΘΙΙ 
ΚΊΘΙαΘΥ 6115. σὰσ Υ᾽ ϑυτητἐςθ] ὰηρ φυσι- 
ΒΟΠΘη 4608 πη θη ΠΘΔΟΒΠΘΥΡΘΗ. 
ΚΟομιρΊομοα Αὐΐγοίθη ἀθ5 Χρυύχθβ, 
{6115 ἀἂπὶ Αἴοβϑῷ νορ ον ΒΠἶθ σὰ 
ὈΥΙΠΡΘΩ ππα ἄθη Ὀθέν. ΘΠ ΙΒΡΊΘΙΘΥ 
Τὰν α16 ΠΟ116 ἀθϑ Χϑυύχθβ γουψοπα- 
ΔΙ Ζὰ τόμ. ΥὙρὶ]. 5. 192 -- 
μλύων Κύυ. ὅθ, 6. Α. 1. 

Υ. 889-- 849. ὅμως, τνϑ]. 298. -- 
ψφυχῇ διδόντες ἡδονὴν νο]. Κυδύϊηο5 
ἔν. 817 Κο. ἔσϑιε καὶ σῇ γαστρὶ δί- 
δου χάριν. Ῥπαγ. ΞΌΡΡΙ. 884 σκληρὰ 
τῇ φύσει διδούς, ἀπο αἴθ ατὰ- 
ΒΟΙΥΙ Ὅ61 Αἰποπᾶοβ ΥΠ| Ρ. 386 Ὁ 
πιέν, φαγὲν καὶ πάντα τᾷ ψυχᾷ 
δόμεν. ον. Οἱ. ΤΥ͂ Τ, 195. ΜΆΠπαηρ: 
ατι5 ἄθτη Μαπαθ οἷπθα Οθϑίου ΘΠ ΘΗ, 
510}. ἀπγοι ἀδ8 ὈπρΊοΙς ἀθ5 ἀπρθη- 

ὈΠΟΚ5 16 Βυθααθ 8πὶ ΤΙΘΌΘη πιοηὺ 
ἰγθθη σὰ Ἰᾶββθθη. ὙρῚ. ὕρυιϊρθηβ 
ΟΌθα 5. 9. Α. 30. --- καϑ' ἡμέραν 
Τὰν ἄθῃὴ (σουϑθ) σθρθηνεν ρθη 
Τὰρ, νρ]. ἔπαν. ΑἸΚ. 188 τὸν καϑ'΄ 
ἡμέραν βίον λογίζου σόν. --- Τ) 5 
εἴδωλον ΖΙαρείου νοΥβοιπαθὺ πνῖθ- 
θυ ΠΟΥ Π8}0 (65 Οὐ ρ6]5. 
ΟΥ̓͂. 848--861. ἤλγ., να]. 224. -- 
ὦ δαῖμον, 412. δ1ὅ. -- δάκνει, 
Ἑπη. 688. -- Οἀτιμία ἐσθημάτων 
1πα]σττΐεβ σνθϑύϊαση, βΒο,τηβ Π]ἸΟΠΘΥ 
Ασΐσασι ὙΟ] ὍῸΟΝ ὍΡΟΝ δὲ 1. 
-- τὰ φίλτατα νρ]. Ῥ]αῦ. Τιοσρ. 1 
οχίσυ. ἐπιτρέποντα αὑτοῦ ϑυγατέρας 
τε καὶ υἱεῖς καὶ γυναῖκας οὕτως 
ἐν τοῖς φιλτάτοις κινδυνεύειν. -- 
Αἴοββε 8}. 

Υ. 852--9ο07. Ζνοιίοβ 5 851- 
τι. ΠΟΡ]16α αὐ άγθῖοβ, δὰ5 ἀπ- 
Ἰ1αἴ5 βϑίπου νουαυβοοσθηρθπθη Εγ- 
Βομϑίππηρ. ΟἸΟΚ ἀπὰ ἀγδϊβα ἀ685 
ῬΘυβίβομθη ΠΘΙΘΗΒ ππῦθυ 1ῃτη. ϑθῖπι 
γογαϊθηβίθ ψουάθη τοῦ ἄρῃ Αὐΐ- 
ἐγούθῃ ἀθβ Χϑυύχϑθβ ΠΟΘῊ Θ᾽ τη} γοὺ- 
σορσουσπεγοερῦ, 65 Κοπύγαβίθβ γθ σθαι. 



τὸ ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ἐσθημάτων κλύουσαν, ἥ νιν ἀμπέχει. 

ἀλλ᾽ εἶμι, καὶ λαβοῦσα κόσμον ἐκ δόμων 
ὑπαντιάξειν παιδί μου πειράσομαι. 860 

οὐ γὰρ τὰ φίλτατ᾽ ἐν κακοῖς προδώσομεν. 

ΧΟ. ὦ πόποι. ἦ μεγάλας ἀγαϑᾶς τε πολισσονόμου βιοτᾶς 

ἐπεκύρσαμεν,. Στρ. 

εὖϑ'᾽ ὃ γηραιὸς 
πανταρκὴς ἀχάκας ἄμαχος βασιλεὺς 8δῦ 

ἰσόϑεος 4αρεῖος ἄρχε χώρας. ὲ 
ἄντιστρ. 

-" ᾿ 3 ΄, . 3 ΄ ,Ἱ 2 φὰ πρῶτα μὲν εὐδοκίμους στρατιὰς ἀπεφαινόμεϑ᾽ ἠδὲ 

πολίσματα πύργινα 
ἤ 5 3 , 

πάντ ἐπερϑομεν. 8600 

νόστοι δ᾽ ἐκ πολέμων ἀπόνους., ἀπαϑεῖς 

«ἀνέρας» εὖ πράσσοντας ἄγον οἴκους. 
Σ τῷ: 

ὅσσας δ᾽ εἷλε πόλεις πόρον οὐ διαβὰς “Ἥἅλυος ποταμοῖο, 

ΖΟρΡΊΘΙΟη ουμαϊύθθ 80 βθῖπθ Βαῦ- 
Βοη]ᾶσο (908 8248) ἀορρο]ίθβ 
αϑστομύ. ΑἸδου τ] μον ΟΠ γα κύθυ, 
ΘΡΊβομθ Αὐΐχθθ]αμπρ, ὅ.0} τὙ]θ]6 
ΘΡΙΒοῆ6Β. Ἐουτηθη ὑπα ΘΠ ΠΠΡΘΗ, 
ΒΟΨ16 (885 Μαίβ ἄθουσιθσοπα αἀδκίγ- 
ΠΙΒΟῊ πα αἰ θυ τ 0 οἰηδοῃ,, ἴῃ 
ογ γεῖβθ ἀ685 ϑέθβιοποτοβ. ΥῈῖ. 
ὙΥ βδύρμαὶ " ΤΠ 5. 818 

Υ. 882- -8ὅ06. εκύν!βομον ΟΚία- 
ταθίθυ; Καί). ὑγοομϑβοηθ ΤΥΙΡΟΟΙΘ : 
Καία!οκῦ. ἀακύ. Ῥαπίατηθίσγοι ; ἀδκύ.- 
ὕσοοι. Πορσδῦαθ. -- ΟἸΠΟΚΊΤΟΒοΥ Ζα- 
βίδπα πηΐϑυ ΠΥ 6105. --- πολισσονόμου 
(Πο. 864. -- μεγάλας ἀυπὰ ἀγαϑᾶς 
5156. Αὐξυιθαΐθ πιοῃῦ Ζὰ βιοτᾶς, 50π- 
ἄθτη Ζὰ ἄθιῃ δἰ ΘΙ ΠΟ θη ΒΘΡΥ 6 
σολισσονόμου βιοτᾶς (ϑυδ δ. 6} 68 
Τ4 561). ηραιός τηϊῦ ΚυγΖθτα 
ῬΙρ μοηβο (γηραός). Κτ.118,8.-Α.1. 
-- εὖτ᾽ ἦρχε, ϑερύ. 148. ΑΡ. 1888. 
- ἀκάκας θθ8. -- ἰσόϑεος, γ6]. 80. 

.θ638. 
Υ. 881--8608. Βεσγύπαυπρ ἀυγοι 

465 Ῥδγθῖοβ Κυϊθρθυβομθ Τομξσ- 
Καιύ. πρῶτα μὲν. . νόστοι δέ. -- 
Ὑγῖν χοϊρέθῃ ἄθυ ὙΥ 6] 0 συβτηνο]]θ 
Βε]άχᾶρα ἃ. 1. ἔΠγύθῃ 516 τὸ ὺ ἄθυθῃ 
Αὐροη, Ὁ 5. στρατιάς 11 ΒΘΙΠπ6 ΟΠ 
στρατείας. -- πολίσματα πύργινα, 
γ6]. Επν. ΒΔΟΟΉ. 19 καλλιπυργώτους 

πόλεις. -- ἀνέρας (610 ἴῃ ἀδπ 
ἨδΠ ΒΟΥ 8 πὴ 815 Θρίβομθβ Ὑ οτῇ 
τηῖϊῦ ΘΡΙΒΟΠΘΥ Μεββαηρ 16 ἀνέρων 
ΞΌΡΡΙ. 426. -- εὖ πράσσοντας: ἴτο1- 
ΠΟ ποῦ σοῦ Κγυποπηβοι αζαρσθ 
(Ηογοᾶ. ὙΠ 10, 1) απ νοῦ Ματχδἃ- 
ἔμοι (10. ΥἹ 102 Ε΄, οὔθῃ 344). 

Υ. 804-.- 810. Ζτοι ἀδκύυ 506 
Ἡδρίδιηθίθυ, ἀθν ουβῦθ ἤδη κιοσὺ ἀΌΤΟἢ 
ΘΙ αἴπη. ἔγοοῖῃ. οδὺ., ἀοὺ Ζυγθιΐα 
ἀυγσοι οἴπθη ΠΠγΡΒΔΠΠ1Κοβ. - πὰ 
ΦΥΓΩΥ ὙΓΩΥ ΟΥ ΟΠΔΌΘΙ ἹΠΠΤΠΘΥ 80 ΚΕΙὰρ, 
56 156 Ρϑύβοι (πα ἀδηῦ ἀδ5 Κὔπιρ- 
ὕστη) ἄἀθν Οοἴδν πιομὺ δβσαβθίζθιη. 
ΠοΣ ῬΙομίου ἀθηκὺ πὰ ἂἃπ Μαετδ- 
ἔμοη, ποῦ ἈΌΘΥ δθ0} ἃπ ἄδη ὅ'Κγ- 
ὑμϑηζαρ. -- ὅσσας δυβταΐοπά. --- 6. 
Ηδὶγβ ΒΙΘῚ 8415. αυθηζῆπίβ ΖυΊΒΟΠΘ ἢ. 
ΚΙΘΙ πα β1θη πα ἀθιὴ υῖσθι 816 ῃ. 
- Βεδὶ ἀδθὺ ἔοϊσεπᾶθῃ Αυΐχζϑηϊπηρ 
ἰδὺ ἀδθὺ ἨΘ]]ΘηΊΒομθ (Θβι 5 ΥΘΙΒ 
ποῦ ρθυβομυϊ θη: ἄθππ ΘΟ αἴθ 
Θαδρθηᾷ τὴ ϑέγγιπου Κκαπη Αβοῃ. 
(σοι ἀον Ετοθθυιηρ ΕΠΟπ5 Βου, ΟἹ]. 
10, 1 -- 476) 85 Ῥοκαππηὺ νοΐαῦβ- 
βοέζθη. Οδπε ἀπᾶθιβ ἀϊ6 38 ἄθπις 
Ταγθῖοβ απὐουβᾶπρθη Γι πμα6. ἴπὶ 
ἄθυ Τηβομνρ σοι Βεμἰβέαπ, 5. ὅ, ΥΙ 
Ῥ6ὶ ϑὅριθρεὶ) --- Στρυμόνιον πέλαγος 
δῦ Ἃ6ΥΓ σνοπὶ 3 ΓγΠΟΝ ΒΘ ὈΠαοίθ 
ΕΈΡΙΕΒ 5866. Ῥγυαβίδβ υπὰ ᾿ἤχελωΐδες 



ΠΕΡΣΑΙ {01} 

οὐδ᾽ ἀφ᾽ ἑστίας συϑείς. 8θῦ 

οἷαι Στρυμονίου πελάγους ᾿Ζχελωΐδες εἰσὶ πάροικοι 

Θρῃκίων ἐπαύλων. 810 
᾿ἄντιστρ. 

λίμνας τ᾽ ἔκτοϑεν αἵ κατὰ χέρσον ἐληλαμέναι πέρι 
πύργον 

τοῦδ᾽ ἄνακτος ἄϊον. 814 

Ἕλλας τ᾽ ἀμφὶ πόρον πλατὺν εὐρύχοροι, μυχία τε 

Προποντὶς 
χαὶ στόμωμα Πόντου" 

Στρ 

νᾶσοί ὃ᾽ αἱ κατὰ πρῶν᾽ ἅλιον περίκλυστοι. 819 

τᾷδε γᾷ προσήμεναι, 

οἵα Δέσβος. ἐλαιόφυτός τε Σάμος. Χίος. 

ἠδὲ Πάρος, Νάξος, Μύκονος. Τήνῳ τὲ συνάπτουσ᾽ δ8:8ὅ 

᾿άνδρος ἀγχιγείτων" 
᾿ἄντιστρ. 

καὶ νηριτοτρόφους ἐκράτυνε μετάκτους., 

πόλεις (ἰδιαῦα ἴπὶ ΕἼ αἴ βυγαββου, υϑ]. 
ΕΡΒοσυ. Ὀ61Ὶ Μδοῖοῦ. ϑαΐύ. Υ 18 τὸ 
ὕδωρ ὕλως. . ᾿ἀχελῷον καλοῦμεν. 
Αυὐθοιηϊα. Π 88 ᾿ἠχελῷος τὸ αὐτὸ 
τοῖς ποταμοῖς καὶ παντὶ ποτίμῳ 
ὕδατι σημαίνει) Βιπ4 416 ΡέΔΒΙ αἴθοπι 
ἀοὺ ῬϑομΙου τὲ ἄθὴ σϑηδϑηηΐθῃ 66, 
σοι ἄθπθη Ηργοαοῦ Κ᾽ 16 Ὀουϊομύθυ. 
Πῖθ86 Αμβιθα]αηρθη 51π4 ἀθη ΤΉγα- 
Κούῃ ὈΘμδομθατὺ (πάροικοι). 

Υ.811- 818. δ1Ά6 διβαύίθ ϑυίβου- 
Β8]Ὸ0 ἀθ5 Ῥυαϑιαβϑβθθβ, α16 πιοηῦ Μ16 
α16 Ῥέα! θασΐοα ἀστομ τ Τᾶρσθ 
Θοβιομοῦῦ ψαγθη, Ὀθαυτγῖθθθ. ΟΟΓΥ 
βομσθηάθη ΒΌσροη. -- ἐληλαμέναι 
πέρι πύργον ἃ. 1. περιεληλαμέναι 
πύργον. ὕυυγῦτ8 οἰτουτηααίδθ, θ6- 
Ὀοίοϑυρυ; βυεύε περὶ ἃς πύργος ἐλή- 
λαται. Υρ]). ἠμφίεσταί τις χιτῶνα, 
ἼαΘγΟ ΒΌΒΡΘΙΗΒΙ ἸΟΟΌ]ο05 ὑπ 116 
Ἰφοθτυίο. --- πλατὺν σῖθ Ηοιῃ. Η 86. 
Ῥ 482. ΑἹ5 ϑύγοιη (ποταμός, Ηοτοά. 
ὙΠ 856) Ὀοίγδομθοῦ (γρ]. 746) γοὺ- 
αἸοπῦ ἀθν Ἠβ]]θϑρουῦ ἄρῃ Βοϑίῃϑιηθη. 
- εὐρύχοροι, ἀδ5 Ηοτηθυίβομθ Ερὶ- 
ὑπϑίοπ. -- στόμωμα Πόντου ἀδγ 
ὑβυϑΚΊβομθ Βοβροσοβ. {ᾳγν. ΤΥ 48 
ζουυθηθβ δα οβῦϊα Ῥοπίϊ. 

Υ. 819-- 881. Πακύγ!βομθ5 Ρθῃ- 

ἰατηθίσοι ; α1. {γ. ο.; ἀεκῦ. Ροπί. ἃ. 
Ἡδχδιηθίγομ ; ΠΡ ]]1ο5. --- Ααΐ- 
ΖΒ] απρ ἀθὺ νοὶ [8.6 108 απο σου- 
ἔθπθη ἢ 6] ]ΘμΊβομθη [Ὡ86]1η. Ζαθυβὺ 
αἴθ αὐθὶ στοίβθῃ 8:1 851} Ὁ ]5ΌΠ 6 
Ἐ ϑυαπα Ποροπᾶθη, ἀθππ ὙγΘβΌ] 10 ἢ 
ἄδνοι ἀϊΘ Κυκίδάθη. Αἰβ χζυσϑιΐθ 
αταρρδ 485 πῦγα! θη Πθιηποβ; αἀὯΥ- 
τα ἀδ5 ΖΦ ΊΒΟΠΘη. ϑϑιηοβ ὑπαὶ ἀθὴ 
Κυκιίδάθη σϑίθρσθμθ Πκαγῶ; Βοάδπῃ 
πᾷ 0} σαθη ποσὰ ἈΠΟάΟΒ 15 ΚΥΎΡΤΟΒ 
(Ηδυθαμρὴ.. νᾶσοί τε, τοῦδ᾽ ἄναν- 
τος ἄϊον. -- πρῶν᾽ ἅλιον 1811. - 
τᾷδε γᾷ, 619. --- Ηδτοά. ΥἹ 81 ὁ 
ναυτικὸς στρατὸς ὃ Περσέων αἱρέει 
(5. 498) εὐπετέως τὰς νήσους τὰς 
πρὸς τῇ ἠπείρῳ κειμένας, Χίον καὶ 
Λέσβον καὶ Τένεδον. -- ΝΌΟΝ Αρυ- 
16ῖπ5 ΕἾοΥ. 1ὅ βαρὺ γὸμπ ὥϑιποβ: ὩΡῸΓ 
ἔγαπηθηΐο ῬΊρου,.. ἐδουπαϊου οἰϊνϑῖο. 
ρον ἴῃτο Βέθ Πππρ σὰ ἄθη ῬΘΥΒΘΡῚ 
5. Ηογοά. ΥἹ 18: ἀ16 νοΐ ΟἸ1ο5 1Ὁ. 
15.206: Ῥαγοβ απὰ Νάχοβ Υὶ 28--81. 
96: Απᾶτοβ Υ 81 υρὶ]. ΥΠ| 66. -- 
Ἡδτοᾶ. 1 τό τὸ πεδίον τοῦτο 
συνάπτει τῷ αἰγυπτίῳ πεδίῳ. 

Υ.. 888-- 896. Αἰΐθι. ΠΠ 806 Β 
Αἰσχύλος δ᾽ ἐν Πέρσαις τὰς ἀνα- 
ρίτας (ΜΘΟυΒομ ΘΟ θ ἢ) τρεφούσας 



τ9 ΑἸΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

Αῆμνον Ἰκάρου ϑ' ἕδος. 890 

καὶ Ῥόδον ἠδὲ Κνίδον Κυπρίας τὲ πόλεις. Πάφον 

ἠδὲ Σόλους Σαλαμῖνά τε. τᾶς νῦν ματρόπολις τῶνδ᾽ 

αἰτία στεναγμῶν. 890 

᾿Επῳδός. 
καὶ τὰς εὐκτεάνους κατὰ κλῆρον ἰαόνιον πολυάνδρους 

“Ἑλλάνων ἐκράτυνεν σφετέραις φρεσίν. 900 
3 ’ Χ - ’ 2 -" ΄ ἦ ἀκάματον δὲ παρῆν σϑένος ἀνδρῶν τευχηστήρων 

παμμίκτων τ᾽ ἐπικούρων. 

νῦν δ᾽ οὐκ ἀμφιλόγως ϑεότρεπτα τάδ᾽ αὖ φέρομεν 
παλάμαισι. 90ὅ 

διαϑέντες μεγάλως πλαγαῖσι ποντίαισιν. 

ΨΜΕ 

ἰώ, 

δύστηνος ἐγὼ στυγερᾶς μοίρας 

τῆσδε κυρήσας ἀτεκμαρτοτάτης᾽" 

νήσους νηριτοτρόφους εἴρηκεν. -- 
μετάλτους (νήσους), 416 Ττηϑ ΥΟΠῚ 
ΕΘ ηθ 8 φοἹΘΙΟἢ ΠΙηἐΘΥ ΑΘΥ 
Καβίθ (ἢ ἀον ΝᾺ 6 ἀοὺ Καὶ ἀβύθ) βιϑῃύ, 
4180 5. ν. ἃ. ἀγχιάλους. Υρ]. μέταυ- 
λος, α΄16 Βιηΐου ἀοὺ αὐλή σ6]Θρ6 ἢ 8 
ΤΒὔτγο. --- Ἠογοᾶ. 26 Ὀτάνης... 
εἷλε Λῆμνόν τε καὶ Ἴμβρον, ἀμφο- 
τέρας ἔτι τότε ὑπὸ Πελασγῶν οἶἴκεο- 
μένας. ομ ΤΘΙΏη05 800 [ΚργῸ85 
(βρϑ θυ ΠΚγ]18) 1ϑὺ δίῃ συοίβϑυ ΚΞ ῬΥΌΠρ' 
80 Βύαθη. -- ὈἸκάρου ἔδος “ἰδ 
Ηοτη. (ἃ ὅ44 Μέσβος ἄνω, Μάκαρος 
ἔδος. -- Κνίδον, ἨἩοτοά. 1 114. -- 
Κυπρ. Ἠροτοά. ΠῚ 19 δόντες Κύπριοι 
σφέας αὐτοὺς Πέρσῃσι (απίον Κατη- 
ὈΥΞ68), νυϑίὶ. 10. 91. Ὑ 104. 1088 
1)88 ἀουθρο ϑ]τηβ σϑ]ὺ ΕΣ οἷπθ 
αΥϊπαπηρ 65 ϑδ] ΔΥα  1 6 5 ΤΌ ΚΥΟΒ 
(ΕΠ Κ6]5 ἀθ5. ΑἸδ]τοϑ). 

Υ. 891- 907. Πὲὲ ἀδκύγ βομθ 
Ουαπἀομαγα κίου 65 σϑησθη [16 4685 
15ὺ ΠΙΘΥ ὈΘΒΟΠΘΥ5 ΒΟΠΘΥ διιβσορταρί, 
ἀδ5 ὑγσοομξβοηθ Ἐ]θτηθηῦ ουϑὺ ἃ 1 
ΒΟΒ] 556. ΟΥ̓ σΆΠΖΘη ΒΘ ΓΌΡΗΘ. νοτ- 
ἰγθέίθῃ. -- ΑὈΒΟΒΪαΙ5. αοὺ Αὐ ΖΒ] ηρ' 
αὍΤΟΙ α16 ἸομΊβομοη ϑἰξαὐθ 465 Εδβύ- 
Ἰαπᾶθβ πα ΠΟΘ τηα]Πσο δρθηῦθου- 
βθ]]υηρ ἄοΥ 7 σίρθη [ᾶρθ. -- τὰς 
εὐχτεάνους (πόλεις). --- σφετέραις 
φρεσίν, ἀΌΤΟΙ 5οίηθ ὟΥ δι βῃθιί, πἱομὲ 

910 

ἀδάθγοι, αδίβ δὲ βϑ] υδὺῦ σὰ δ] 48 
χορ. ΥΩ]. 804 σφέτερος νοι Εἴποτα 
ἐσθ ἂρ. 7600. Υ 6]. Κα. Π| 51,1. Α.14.--- 
ἀκάματον παὺ 416 ουβῦθ 51106 Ἰδηρ' 
ὭΒΟΠ ΘΡΙΒΟΠΟΥ Μοβϑαηρ πὶ ἀϑά- 
νατος, Ῥοτη. 185 ἀπαράμυϑος. - 
τευχηστήρων, νοὶ. ϑερύ. θ44. -- 
Δεότρεπτα παλάμαισι 8. ν. ἃ. ϑεῶν 
παλάμαισι τετραμμένα, ἀθογττι 60η- 
511115 τη αὐαῦΐδ, πὶ οα] τη αύθτη οοπνθυ- 
58; γ6]. ΡΙηα. ΟἹ. 10, 2ὅ ϑεοῦ σὺν πα- 
λάμᾳ α. απΐθη 941. ΤΙῃ ἄθπι, νγὰβ 
ὙΓ Ἰο σὺ σὰ ἐγᾶρθη ΠαΌΘπ, ζοὶσὺ 
5100 ὉΠΖυγΘΙ ΘΙ ἀ16 Ηδπα ἀδθὺ 
Ααοὐϊμοιῦ; νρὶ]. 789. 801: -- Ὁ16 
Ἡϊησγθιβαπο π΄ ἀδ5 Ἰούχίρθο ὕπ- 
σἹοΚ νϑυτηϊ θ]ῦ 85 Αὐξίγθύθη σοπ 
ἄθββθῃ Ὀτυῆθθου. 
908 Ἑχοαᾶοβ: θυγοῖ 485 Ααΐ- 

ἐγθίθῃ (5 Χϑυύχθβ ψισγὰ ἀ16 ατδίβα 
ἄθυ ΝΙΘαρου]αρΘ νου ἀὐαρθῃ σοι ησέ. 
16 Ἐχοήοβ αὐ] ἄγθὶ Τ 6116, 416 
σοσθηβοιθσο Βορυ βαηρσ 465 ΟΠἸΟΥΒ 
τ. 468. Κὔῃ]ρ5 ἴῃ συγθὶ δ παρ ἈΒΌΒΟΠ ΘῈ 
ϑγβύθιηθη (908---921), θίπθῃ ϑρῆνος 
ΘΙηρσο]οιίοῦ ἄπτοῆ ΚΙασθαπαρεβῦθ 
(922---1001), οἴποη ἐάλεμος (1002 ΗΠ). 

Υ. 908-921. ΧροΥχθθ θυβομοῖπῦ 
ΔῈ οἴπθιη Ζ6] νγαρθη, ἄθτη γθηῖσθ 
ΚΥΙΘΡΟΥ [Ὀ]ρθηθ. Ὑ]Θ]]οΙομς ἐγηὺ 
ἀῦ0}} Αὐοββῶ ἴτὴ (ἀθίο!σθ 815 βῦπ τη 6 



ΠΈΡΣΑΙ 

ὡς ὠμοφρόνως δαίμων ἐνέβη 

Περσῶν γενεᾷ" τί πάϑω τλήμων; 

λέλυται γὰρ ἐμῶν γυίων ῥώμη 

τήνδ᾽ ἡλικίαν ἐσιδόντ᾽ ἀστῶν. 
εἶθ᾽ ὄφελεν, Ζεῦ, κἀμὲ μετ᾽ ἀνδρῶν 
τῶν οἰχομένων 
ϑανάτου κατὰ μοῖρα καλύψαι. 

,. ὀτοτοῖ. βασιλεῦ. στρατιᾶς ἀγαϑῆς 

915 

καὶ περσονόμου τιμῆς μεγάλης. 
κόσμου τ᾽ ἀνδρῶν. 

οὺς νῦν δαίμων ἐπέκειρεν. 

γᾶ δ᾽ αἰάξει τὰν ἐγγαίαν 

920 

ἥβαν ΞΞέρξᾳ χταμέναν “Ἥιδου 
σάκτορι Περσᾶν" ἁδοβάται γὰρ 

πολλοὶ φῶτες. χώρας ἄνϑος. 92 
τοξοδάμαντες, πάνυ ταρφύς τις 
μυριὰς ἀνδρῶν. ἐξέφϑινται. 

αἰαῖ αἰαῖ κεδνᾶς ἀλκᾶο. 

᾿“σία δὲ χϑών. βασιλεῦ γαίας. 

αἰνῶς αἰνῶς ἐπὶ γόνυ κέκλιται. 980 

ἘΟ116 «α΄ Τὸν ὅπου {810 16ὐχὺ 
ὩΙοῃῦ ὡὰῇ α16 Κπίθθ, βοπᾶθσῃ Ὀ6- 
βϑισὺ ἀ85, νῶβ ΘΓ 591 γνουποῖ- 
σοϑαρὺ παύ. --- ἀτεχάμαρτ. σϑηζ πῃ- 
Θυνγατίθῦ. --- ἐνέβη, να]. 516. -- τί 
πάϑω (γνρ}]. αὐτὰ ΓϑοΙΆτη ), ττῶβ 501] 
ΔΒ ΤΥ ΘΥΘη ΑΥ. Ρ]αύ. 6008, 
Τα. Ῥγοιμθίῃ. 7. -- λέλυται 
ὅ92. - τήνδ᾽ ἡλικίαν ἀστῶν: σοσθοη- 
ΡΟ ἄθῃ θυ γαΙρθη ΟὝΘΙΒΘΗ, 
βϑῖποη πάθη ὑπαὶ ΖρΊΘΙοἢ; γα θση, 
16 οὐ ΤΟΥ ἥδηπθ Ὀουδαθὺ Παΐ, 
αὐοκὺ ἀθη ΧΟΥχθθ 616. το Ὁ} 150} 6 
Μογηὐνγου ΠΟμ κοῦ  ἀδθ Ἃε6- 
ΒΟΏΘῆθηθ. ---ὀ ἐσιδόντ᾽ ΑΚΚ.. 8δᾳ 
ΒΘΗΒΌΠΗ, ὍὙῸῚ1 (85 ΨΟΥΠΘΥΡΘΠΘΠα8 
5... ἃ. 65 6 Γ4}10 τοῖο ΒΘΌθη. ΥὙρ]Ί. 
ὉΠο. 410 πέπαλται. . μοι φίλον 
μπέαρ τόνδε χλύουσαν οἶκτον. - 
οἰχομένων ἴῃ ΔΠάΘΥΘΠ ΞΙΏΠ6 815 1, 
νΡΊ]. 1002. --- κατὰ, 101. 670. ϑανά- 
του μοῖρα κατακαλύψαι πϑοὴ α6πὶ 
ἨοΥΠΘΥΊΒΟΠΘη τέλος ϑανάτοιο (Ε 
δῦ8), μοῖρα δυσώνυμος ἀμφεχά- 
λυψεν (Μ 116). ΑΠΠΠΙΟΠου Οθάδηϊκο 
Βρανδπρίου Ῥτοση. ὅ82 ἢ. 1417 Ε΄ ΒΡ]. 

1611. τϑ1ῆ., νρὶ]. οὔϑὺ 262} -- 
περσονόμου, νρ]. ὕὅδϑῦ. 8ῦ8. 16 
ΒΟΠ6 ΕΠ θη θ] ] ππρ' ῬΘΥΒΊ ΟΠ Υ Ηθυυ- 
ΒΟΠΟΥ δῦ νϑυπιοηύθῦ. - κόσμου γϑο]Ἱ. 
925. --- ρβγυΟΗ. ἐπικεῖραι" διακόψαι, 
διαφϑεῖραι; αὐϊοπάθγθ, σσόυοῦ ΕΌ]Ρ 6 
ἀ845 ΒᾺ]Π]16η. οι. 1394 Πάτροκλος 

- πρώτας ἐπέκερσε φάλαγγας. 
Υ. 922--981. ὕδοι αἀἴ6 τπϑύγ!βοῃ 8 

ΑΠ]αΡρΘ ἀθ5 ϑρῆνος 8. ὃ. 84. υπᾶ 
Ὑγοδῦρμδ) 5 Π 5. 421 1. βθίῃ τη] ]15Ό Π 6 1. 
ΟΠ Κύρου 1ϑὺ ΒΟΡΊΘΙ ἢ ΒΘ Εν Ὀθιπθικ- 
θδν σϑιηδοηῦ ἀυγοῃ θη βύαυκ δπ5- 
σορνυθρσίθη ἀἀουβομθη ὈΙα]θκύὺ (ἀ- 
1,αῦ, νΩ]. 619). --- Ῥῷἐγγαίαν, ὅ080]. 
τὴν ἐγχώριον, ϑΌΡΡΙ. ὅ9. -- Ῥαθθια 
ΟΟΟΙδδη ἃ Χροῦχθ, Οτοὰμη ΡΘΙΒ15 
᾿πηρ]θπΐθ. 16 ΒΌγα χτάμενος (ταῦ 
Ῥϑδϑῖνοσ Βραθαϊιπρ) ἨοτηΘΥΊ50Η. --- 
“Ἄιδου σάκτορι Περσᾶν Κυ. 41,9. Α. 9. 
Βῦβθ Ανβιομὺ 1ϑῦ ἀθὴ Χρϑυχθδ ἀδτηῦ 
ΒΙοΗὺ νουροσουΐθη, ἀπαὰ 1866] 68 
ΧοΥχθβ παὺ ἄθὺ ΠΟΥ βόποη ὈΪΒΠΘΥ 
Οἵ σϑπαρ ΔιιΒΟΘΒΡΥΌΘΠΘη. -- ἄδο- 
βάται, νρ9]. ἀδ5. σοῦ Αὐβθορ 8 65 
(ἔρ. 149 Κο.) σθοιαθέρ ἁδοφοίτης. 



π4 ΑἸΣΧΥΛΟΥ 

, δὸ᾽ ἐγώ, οἷοῖ, αἰακτὸς 
, , -" ᾿ 

μέξλεος γέννᾳ γᾷ τὲ πατρῷᾳ 

κακὸν ἄρ᾽ ἐγενόμαν. 
ΧΟ. πρόσφϑογγόν σοι νόστου τὰν 990 

[4 ν , . 

κακοφάτιδα βοάν. κακομέλετον ἰὰν 

“Μαριανδυνοῦ ϑρηνητῆρος 

πέμψω. πολύδακρυν ἰαχάν. 
[κ 7 - 

, ἵετ αἰανῆ πάνδυρτον ᾿Ἄντιστρ. 940. 
δύσϑροον αὐδάν. δαίμων γὰρ ὅδ᾽ αὖ 
μετάτροπος ἐπ᾽ ἐμοί. 

ΧΟ. ἥσω τοι καὶ πάνδυρτον 

λαοπαϑέα σέβων ἁλίτυπά τε βάρη, 94 

γόον αὖ γέννας πενϑητῆρος. 
χλάγξω δ᾽ ἀρίδακρυν ἰαχάν. 

. Ιάων γὰρ ἀπηύρα. 

᾿Ιάων ναύφρακτος 

-- - τοξοδάμαντες, 26. 80. -- Ποη- 
5:5βΊπηδ, τη] Ἰὔπα ὁ ν]τουιτη. ταρφύς 
815 ΕΘπη. δῦ ϑορύ. ὅ8ὅ ταρφὺς 
᾿ἀντέλλουσα ϑοίξ. -- κεὃν. 186. -- 
ἐπὶ γόνυ (ΝΥ εβύρβα! 5 15. 424) 
κέλλιται, τεταπείνωται, Ἡρογοά. ΥἹ 21 
ἡ ναυμαχίη .. ἐς γόνυ τὴν πόλιν 
ἔβαλε. 

Υ. 982-- 9838. αἰακτός, ὈΘΚΙασοπβ- 
ποσί. -- γέννᾳ, τηθίπθιη (Θβο]θομΐθ. 
- πατρῷος 5ἰθῃῦ Οὕουβ ὑτὴ 68 
 ουβιηθίβθβ 1} 16 { πάτριος; ἀθηῈ 
οΙρθη 0 Ὀοαθαίοῦ πατρῷος νγ88 
σοὶ γαΐοιυ, πάτριος ὰ8 σὺ αθῃ 
γῆξογη βἰδιητηύ. --- ὄὅπρόσφϑογγον 
(ν61]. 168) νόστου, 8415 ΟαΥαῖβ ΖῸΓ 
ἘὔοκΚκοαν. Κν. ΤΠ 47,26. Α. 1. - ἰά 
5. ν. ἃ. ἑωή, ΟΥ̓Κ6Ὶ θ61 Ηδγοά. ᾿ 8ὅ 
τ. Επγ. ἈΠ 65. ὅ5ὅ8. --- Μαριανδυνοῦ, 
Ηϊπαδαΐαπρ δι ΘΙ η65 6. (965. ἴῃ 
Ὑογάθγδβιίθη σο ΓΒ ΠΟΒ]]ΟΠ ΘΠ) ΟΠ τ  υ- 
ται σοη ὙΟΙΚΒΙΙΘάθυ (νρ]. 1064), 
ΘΙΟΠΘΒ ἀ(885 ΗϊηΒΟμ πάθη Ἃ6Υ 
Βομόπθῃ {8} γθβΖϑιῦ, ἀδ πη ἀου Ταρθπα- 
ὈΙᾶξΘ ἃ. ἀθουμααρὺ α16 γ ουσε ηΡΊ0Ε- 
Κοιύ τγαϊβοῆθη αἸἄοκοϑβ απΐθυ 60 }- 
5Β6]πάθῃ Ἰοκαὶθη Νδιηθη (ΜΝδηθγοβ, 
Αἀοη]5, Κίηγγαβ, ἸΔΈ Κοβ, ΓΘ 568, 
Ηγ1δ5, Ναυκίββοβ, [Π1Ππ085 ἃ. 8. σ7.) 
ῬοκΙαρίθ: οὶ ἄθῃ ΜδυϊδηαγποΥπ 
(ἄτα Ομ γαυζθη ΝΙ66}) πιγα ἀο. Ὀ6- 

ἰγϑαθυῖθ βοῃῦπθ «{ὔηρΊηρ ΒΟΥΤΠΟΒ 
σομδηηὺ (Ξ6Π01. απ Αὐποη. ΧΙ 
Ρ. 6191). ὍὌρῃ Εοχϑθθβίαπα αθὺ 
δῦ Ὀοσθαροη ἀΐμθη. 1. 1. υπα 
Κα!ηβύγαῖοβ θθὶ ἄθηὴ 8080]. (μέχρι 
νῦν Ιαριανδυνοὺς ἀχμῇ ϑέρους 
ϑρηνεῖν αὐτόν). 

Υ. 940- 948. αἰανῆ δύσϑο. 688, 
γρ]. ὅ14ἴ. -- δαίμ. 826, νρ]. 911. 
-- αὖ 90. ΕΒογίαπδ, οΘομγθυβῶ 1Π 116 
γαϊῦ. -- καὶ πάνδυρτον σΜι6. καὶ 
κάρτα. -- ὕοῦ. πάνδυρτον γόον 
γέννας (σοη. βιθ1θοῦ.). --- λάοπαϑέα 
δϑηρί, τπῖθρ ἀ16 Θαδη δι Ζαϊρί, 
ποὺ τηῇῦ λαός, Βομαάθιῃ ταῦ Ο6Υ 

᾿ψρογβύδυ κοηάθη ὙΌΥΒΙ]06 λὰ (ϑαΐσο- 
Ἰδϑὺ λᾶο) Ζιιϑατήτηθη, 850 ἀδβ λαοπα- 
ϑής 85.ν. ὃ. λεωπαϑής ιϑ5ῦ, 6] ΟΠ65 
α16 ΑΠΔ]ΟΡΊΘ νοι λεώλης, λεώλεϑρος 
815. σ᾽] θἀθαξθηα τοῖν παμπαϑής 
οὐνγθιβῦ, --- βάρη τηυΐίβ, ἀδ' 65 80 ἢ 
ΟΡ] θκΚῦ σὰ ἀπηύρα 949 1β8ὲ, οηὔτγο 6 Γ᾽ 
α16 ΒΟΒΙΗ ΒΘ ϑηππηρ (ΡΟ]. 1 61 Ὀ6- 
αἀδυϊοῦ βάρη ἀϊ6 Βεοίγϑομβίαηρ (6. 
ΒΟΒΙΠ 6) Οὐοὺ Ἃ16 βοῆνγθγθῃ, ἃ, ἢ. 
βῦαγ Κθιηδηπίθῃ ΞΟΠ 8 ὈΘΖθίμπ6Η. 
ΑΙβο αἰὐῃὨβδίδαμθπα α16 νῸ}16 γοτ- 
πϊομίαπσ (6 πιρουρθροιίβομύθῃ 
βαγ θυηδπηΐθη ϑομ1 6“, --- γέννας, 
“Μαριανδυνῶν. --- πενϑητῆρος σῖθ 
τύχη σωτήρ ἂρ. θ64 ἃ. ἃ. 



Ἴρης ἕτεραλκὴς 
μυχίαν πλάκα κερσάμενος 

δυσδαίμονά τ᾽ ἀκτάν. 

ΧΟ. 

ποῦ δέ σοι παραστάται, 
οἷος ἦν Φαρανδάκης. 
Σούδσας. Πελάγων. 

ΣΑΙ 7.3} 

δ ον, " ’ 2 3 ΄ 

οἰοῖ καὶ πάντ ἐχπευϑοίμαν. 

ποῦ δὲ φίλων ἄλλος ὄχλος, 

Ζοτάμας ἠδ᾽ ᾿4γδαβάτας,. Ψάμμις. 

Σουσισκάνης τ᾽ 

᾿4γβάτανα λιπών. 

Τὴ ἰξ9] ͵᾿ ὀλοοὺς ἀπέλειπον 

τυρίας ἐκ ναὸς 

ἔρροντας ἐπ᾽ ἀκταῖς 
δαλαμινιάσιν στυφελοῦ 

ϑείνοντας ἐπ᾽ ἀκτᾶο. 

ΧΟ. 

᾿Δριόμαρδός τ᾽ ἀγαϑύός, 
ποῦ δὲ Σευάλκης ἄναξ, 
ἢ Δίλαιος εὐπάτωρ. 

Μέμφις. Θάρυβις 

900 

᾿ἄντιστρ. 

οἰοῖ. ποῦ δή σοι Φαρνοῦχος 

910 

καὶ Μασίστρας ᾿Δρτεμβάρης τ᾽ 
ἠδ᾽ Ὑσταίχμας; 

τάδε σ᾽ ἐπανερόμαν. 

Υ. 949- 961. 
ἄθηη. -- ᾿Ιάων (ΞΠΡομτηθββαηρ' 
ΔΉ 6Υ8 815 1025) Ἄρης (Κυϊ]ορβιιδοῃ) 
ναύφρ. (μα ν1θῈ5 τα π1{τ|5) ἑτεραλκὴς 
(απβούθη Εθίπάθη Κυοΐν ὑπαὶ δ1ορ 
γΘΥ]ΘΙΠ6Π4) ἀπηύρα (μαὖ 516 σογϑα), 
πϑτΏ] 10). βάρη (ϑοΒ1 δ. πα Μδηη- 
ΒΟΒΑΙ). -- μυχίαν, 811. --- πλάκα, 
Μρϑουθϑῆθομθ. - - χερσάμενος, ἀ6- 
Ῥάβοθηβ, γναβίϑηβ. -- οχαὶ πάντα, 
ΘΟ 8165, σἂν 8165. --- κπευϑοί- 
μαν, τῆϑῃ τηῦρθ 1017 πη 6 116. -- 
Ηοπμι. Ν᾽ 110 ποῦ τοι “ηίΐίφοβός τε 
βίη 8᾽ Ἑλένοιο ἄνακτος, ᾿Δσιάδης 
τ᾽ ᾿ἀδάμας ἠδ᾽ Ἄσιος Ὕρτάκου υἱός: 
ποῦ δέ τοι Ὀϑρυονεύς: νῦν ὥλετο 
πᾶσα κατ᾽ ἄκρης Ἴλιος αἰπεινή. -- 
δέ, 884. -- Φαρανὸ. 81, ΒῖρογΥ τοϊὖ 
ΚΌΓΖΟΙ νογϊούχζίου 1106, νρ]. ᾿ἄρτεμ- 

γάρ, Κἰαρσοὺ πυγ, ᾿ βάρης 80. -- Σουσισχάνης 84. -- 
Ὀχιθο Απμϑαϊαηρ' ΡΘΥΒΊ ΒΟ υ ΝΘ ΤΠ Η. 

γ. 902---θο12. ὀλοούς 58. ν. ἃ. ὁλο- 
μένους. --- τυρίας, φοινίσσης. - ἐκ 
ναὸς 806. -- Ἀἔρροντας 182. -- 
στυφ. 19. 808. -- Ο ϑείνοντας (1η- 
ὑὐϑηβιθν), νρ]. 808 ἀπὰ 810. -- 
Φαρνοῦχος 818. -- ᾿ἀριόμαρδος 88. 
821. -- λίλαιος 808. --ὀ Θάρ. ὅϊ. 
828. -- ΜΜασίστρας 80. --- ᾿άρτεμβ. 
29. 802. --- Ὑσταίχμας “ΟὨ] πϑ 0} 
Αμδ]ορὶθ νοῦ Ὑστάσπης σθὈϊἀρύ. 
- ἐπανερόμαν: ἄθοτ᾽ ΑοΥ. ἀγοκὺ 
Ὀπρθάσ]α ἃὰ5 σπῖθ ἴῃ τί οὐκ ἀπε- 
κρίνω. 

Υ. 918---9817. ὠγυγ. 81. --- στυγνάς 
(286) 5βὑθὺ ρυϑαϊκαίϊν. -- πίτυλος, 
445 ριδἰβομθσπθ ΕἸΠΒΟΒΙασθη. 65 
Βαᾶρυβ, ἴθι ἄθὺ ΞΟΒ]αρ ταῦ ἄρτι 



- 

ΞΕ. ἰὼ ἰώ μοι, 

τὰς ὠγυγίους κατιδόντες 

στυγνὰς ᾿ϑάνας 

πάντες ἕνὶ πιτύλῳ. 

δ ΑἸΣΧΎΛΟΥ 

Στρο. 

οΤὅ 

ξὴ ἑἐή, τλάμονες ἀσπαίρουσι χέρσῳ. 

ΧΟ. ἢ καὶ τὸν Περσᾶν αὐτοῦ 
τὸν σὸν πιστὸν πάντ᾽ ὀφϑαλμὸν 

μύρια μύρια πεμπαστὰν 

980 

Βατανώχου παῖδ᾽ ἄλπνιστον 
ἘΞ αὐ ρει »- 

τοῦ Σησάμα τοῦ Μεγαβάτα. 

Πάρϑον τε μέγαν τ᾽ Οἰβάρην 

ἔλιπες ἔλιπες: ὦ ὦ ὦ δάων. 

Πέρσαις ἀγαυοῖς κακὰ πρόκακα λέγω. 

ἴυγγά μοι δῆτ᾽ 
9 -", ΦΕΣΥΡ ἰν ΄ 
ἀγαϑῶν ἑτάρων ὑπορίνεις. 

ἄλαστ᾽ ἄλαστα 

στυγνὰ πρόκακα λέγων. 

βοᾷ βοᾷ μοι μελέων ἔντοσϑεν ἦτορ. 
ΧΟ. καὶ μὴν ἄλλους γε ποϑοῦμεν, 

Μάρδων ἀνδρῶν μυριοταγὸν 

Ξάνϑιν. ἄρειόν τ᾽ ᾿Αγχάρην 
Διαῖξίν τ᾽ ἠδ᾽ ᾿Φρσάκην 
ἱππιάνακτας. 

Κηγδαδάταν καὶ “Πυϑίμναν 

Βυᾶθυ, ἀ6Υ 516 ὑδέθίύ. ΥΩ]. ἐν μιᾷ 
πληγῇ 261. -- ἀσπαίρω (28}Ὀ16) 
ΗοτηΘ ΒΟ; βρᾶτοσ σπαίρω. α. Οατ- 
ἐϊι8, αυίθοῃ. Εἰ." 5. 661. --- χέρσῳ 
16 8Π5 [.8η6 σθυγουθμθ ΕἾΒΟΠ6. -- 
Περσᾶν ΔΌΒδ Προ γσὸρ μύρια (τ]8 
γοη μυριάδας). -- αὐτοῦ πὰ ἔλιπες. 
- πάντα πιστόν, ΚΥ. 46, 4. Α- 4. -- 
Ἡδβυοη. ἐπέμπετό τις ὑπὸ βασιλέως 
ἐπίσκοπος, ὃς ἐφεωρᾶτο τὰ πράγ- 
ματα, ὃν τοῦ βασιλέως ὀφϑαλμὸν 
ἐκάλουν. Κρ]. Χροη. Κνταρ. Υ1Π 2,10 
τοὺς βασιλέως καλουμένους ὀφϑαῖλ- 
μοὺς καὶ τὰ βασιλέως ὦτα. --- μύρια 
μύρια ΖΦομηΐαθβομαθ πα (867) 
ΖοΒηζααβοπᾶθ: ἄἀθν ΑΚΚ. ΔΌΒδπρὶσ 
γοῸη ἄθη ΟΥΑΙ ΘΟΥ 465 ϑὉ- 
βύαηὑϊγβ (πεμπάξοντα). ΥΩ]. ὅ28 α. 
ΟΒΟΘΡΗ. 28 χοὰς προπομπός. -- 

99 

Ηδοτγοᾶ. ὙΠ 60 ἐξηρίϑμησαν δὲ τόνδε 
τὸν τρόπον 'συναγαγόντες ἐς ἕνα χῶρον 
μυριάδα ἀνθρώπων εοἴο., νρ5]. 81 οἱ 

᾿ διατάξαντες καὶ ἐξαριϑμήσαντες οὗ- 
τοι ἔσαν. ἄλπνιστος (5. 116Ὁ- 
ΠΟἢ) πο} ΡΙπα. Ἰβίμτη. ὅ,.14. θυ 
Νϑιηθ ᾿ἰδὺ διβρθίβ θη. -- (παῖδα) 
τοῦ Σησάμα (παιδὸς) τοῦ Μεγαβάτα, 
θη ποῦ ΟΥ̓ ὉΥΒΡΥ ὨρΡΊΟμ6 Τοχῦ 
οἴη δπάθυθ ΒθΖιθηθπηρσ σοβίαἐ θξθ. 
-- δάων, 282. -- Ῥρη ου]δποῃΐθῃ 
Ῥρυβϑσῃ Κὔπαθ 10} 1,614, ἃτρδβ Πι6]α. 

Υ. 988--1001. ἴνγγα, ἵμερον, πό- 
ον. 16 Βραθυΐϊαηρσ μαὺ 5108 48- 
ἀσχοι οηὐνι κοι, ἀαίβ ον Ζϑυθοῦ- 
γΟρῈ} ἴυγξ (ΥΥ Θμ416}18]5) ἄδζΖι ἀἸθπΐθ, 
α16 Ξ'δηηβαοηῦ οἰ ΠΘΥ σέο ῬοΥ- 
505 Ζ ΟΥΥΘσθη (ἴυγγα ἕλκειν ἐπί 
τινι). --- ἄλαστος (νοι ἀλαίνω) 5'ππη- 



ΣΑΙ 1 

Τόλμον τ᾽ αἰχμᾶς ἀκόρεστον. 

ἔταφον ἔταφον οὐκ ἀμφὶ σκηναῖς 1000 

τροχηλάτοισιν ὄὕπιϑεν ἑπομένους. 

. βεβᾶσιν. οἵ, νώνυμοι. 

ΜΞΕ. ἰὴ ἑἰή. ἰὼ ἰώ. 
αὶ ἍΜ) , . ἰὼ ἰώ. δαίμονες, 

ἔϑεσϑ᾽ ἄελπτον κακὸν 

. βεβᾶσι γὰρ τοίπερ ἀγρέται στρατοῦ. Στο. 

100ῦ 

διαπρέπον. οἷον δέδορκεν άτα. 

ΞΕ. πεπλήγμεϑ᾽ οἵα δι᾽ αἰῶνος τύχᾳ. 
πεπλήγμεϑ᾽ εὔδηλα γάρ. ΧΟ: 

ΞΕ. νέᾳ νέᾳ δύᾳ δύᾳ" 
ΧΟ. ᾿Ικόνων ναυβατᾶν 

κύρσαντες οὐκ εὐτυχῶς. 

᾿Ἄντιστρ. 

1010 

δυσπόλεμον δὴ γένος τὸ Περσᾶν. 

. ὁρῶ δρῶ. 
ΞΕ. τόνδε τ᾽ ὀϊστοδέγμονα 

Χο. 

νϑυιγύ, Ὀουμῃῦνί, ἀλαστεῖν δαΐδοι 
5108 βϑίηῃ (ἤοῃῃ. ΜΙ 168), κακὸν 
ἄλαστον, οἷπ 1,614. Ὅ61Ὶ δὴ τηϑῃ 
»οη Ὑ υβίαμα νϑυ]]ουῦ. - ἔταφον, 
τάφος, α. Ουγῦϊαβ ρυΊθ οι. Εΐ.3 5. 198. 
ΘὐδΌμΘη. τησ!β 10, ἀδίβ 516 π]ομὺ 
ἴοϊσθη. ---- σκηνὴ τροχήλατος, οδγ- 
ῬΡϑηΐστῃ, τοῖν τς Ζο]υνσαρθη, 
Ἡοτγοᾶ. ὙΠ 41 Ξέρξης μετεχβαίνεσλε 
ες ἐκ τοῦ ἄρματος ἐς ἁρμάμαξαν, 
αὐτοῦ δὲ ὄπισϑεν αἰχμοφόροι Περ- 
σέων οἱ ἄριστοί τε καὶ γενναιότατοι, 
χίλιοι. 

1002 Ε΄ θυ ἐάλεμο.ς (Κισσία ἰηλε- 
μιστρία (πο. 4238), οἷβθ πϑῆσα 
Δ᾽ ὐΒοη6 ΚΊαρ υγθῖβθ, ττϑι γϑυθα- 
ἄθῃ το οι] ᾶρθη 80 Κορέ υπὰ 
Βυπβὺ (1040, 1068, 1054), Ζοιγααΐθῃ 
Ὧ65 Βανύ- ἃ. Κορΐπμδαγθδιο (1000, 
1068).,. Ζουγθιίβθη Ὧθ5 Οθνδπαθβ 
(1060). ΥρΊ. ΟΜο. 428 ἃ. ϑορῇ. 
ΑΙ. 021 Ε΄ 

Υ. 1002-- 1001. Ὑρ]. ὙΥ οβύρῃδὶ 3 

. πῶς δ᾽ οὔ; στρατὸν μὲν τοσοῦτον τάλας πέπληγμαι. 

,. τί δ᾽ οὐκ ὕλωλεν. μέγ᾽ ἄλαστε. Περσᾶν. 

ΞΕ. δρᾷς τὸ λοιπὸν τόδε τᾶς ἐμᾶς στολᾶς; 

τί τόδε λέγεις σεσωμένον; 

Στο. 

101 

1020 

Π 5. ὅ24. -- βεβᾶσι, ν5]. 916. -- 
γὰρ, ατυπα, σαγαμη 516 πιοηῦ τηϊ- 
σθοιηηθη. -- ἀγρέται (ϑϑτητηϊου, 
ΕΒΓ υ), νρ]. ἱππαγρέται, ἨδΒΥΟΒ. 
᾿ἀγρέταν: ἡγεμόνα τ. 981. --- δια 
1δὺ ἴῃ διαπρέπον, ἴτη φπχοϑιΐθῃ δίαεινε 
1038, τψῖθ δορὺ. 288, ϑαρρ!. 199 ἴῃ 
καρδίας Θἰπ51}01ρ σὰ ἸΘβθη (ΠΙπ ον 
ΒοΒσοιθὺ ξαπρέπον, κάρξας). Απ 
ΘΙημθῖη ἀπνουποῆίοη {{πρ͵|Ὸ}0Κ πα 
17 ἀθυθοῃ ρσοζοῖσὺ, σψι6 βομαγ 
(ον ΒΟ ἀθν Αἰθ τρῦ. 

Υ. 1008---1018. οἵᾳ... τύχᾳ ἅ. 1. 
ΟΠ Θἰπθη] ΒΟ] ΘΠ6η ΠρΊ οἰ, ἀδ8 
ἔν 4116 Ζοιῦ πϑμυύ. Αρ. δὅδ4 τὸν 
δι᾿ αἰῶνος χρόνον, ΟΠο. 26. Υρ]. 
Κα. ὅ1, 10, ὁ: 

Υ.1014--102ὅ. στρατὸν... πέπληγ- 
μαι, ἰοθ Βαῦ06 ἄσσοιθ ἄθῃ Ὑου]αβὺ 
465 Ηβθθυθβ δἰπθῃ ϑο]αρ ου]ὐΐθῃ. 
Τ6. ΑΚΙΚ. αἴβδο ψὶθ θϑὶ ἀπεστέρημαι. 
-- γοΌ. τί Περσᾶν οὐκ ὄλωλεν. -- 
μέγ᾽ ἄλαστος (990) σῖο μέγα εὐδαί- 
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, ϑησαυρὸν βελέεσσιν; 

. βαιά γ᾽ ὡς ἀπὸ πολλῶν. 

ΞΕ. ἐσπανίσμεϑ᾽ ἀρωγῶν. 
102ὅ ΧΟ. ᾿Ιάων λαὸς οὐ φυγαίχμας. 

ΞΕ. ἀγανόρειος" κατεῖδον δὲ πῆμ᾽ ἄελπτον. ᾿ἄντιστρ. 

ΧΟ. τραπέντα ναύφρακτον ἐρεῖς ὅμιλον: 
ΞΕ. πέπλον δ᾽ ἐπέρρηξ᾽ ἐπὶ συμφορᾷ κακοῦ. 1080 

ΧΟ. παπαῖ παπαῖ. 

ΞΕ. καὶ πλέον ἢ παπαῖ μὲν οὖν. . 
ΧΟ. δίδυμα γάρ ἐστι καὶ τριπλᾶ. : 

ΞΕ. λυπρά. χάρματα δ᾽ ἐχϑροῖς. 

ΧΟ. καὶ σϑένος γ᾽ ἐκολούϑη. 1086 

ΞΕ. γυμνός εἰμι προπομπῶν. 

ΧΟ. φίλων ἄταισι ποντίαισιν. 

ΞΕ. δίαινε δίαινε πῆμα πρὸς δόμους δ᾽ ἴἤϑι. Στρο 
ΧΟ. διαίνομαι γοεδνὸς ὦν. 

ΞΕ. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. 1040 

ΧΟ. μέλειν πάρεστι. δέσποτα. ᾿ 
ΞΕ. ἴξε μέλος ὁμοῦ τιϑείς. 

ΧΟ. ΞΕ. ὀτοτοτοῖ. 

βαρεῖα γ᾽ ἅδε συμφορά, : 
οἱ μάλα. καὶ τόδ᾽ ἀλγῶ. 104 

ΞΕ. ἔρεσσ᾽ ἔρεσσε καὶ στέναζ᾽ ἐμὴν χάριν. ᾽Αντιστρ. 

ΧΟ. δόσιν κακὰν κακῶν κακοῖς. 

ΞΕ. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. 

ΧΟ. αἰαῖ αἰαῖ. δύα δύα. 

ΞΕ. ἐπορϑίαζέ νυν γόοις. 1080 

ΧΟ. ΞΕ. ὀτοτοτοῖ. 

μάλ᾽ αἰόλα μεμίξεται. 
οἵ, στονόεσσα πλαγά. 

μων (Ῥτοτα. 647), μέγα σεμνός (ϑ.Ρρ!. 
141). οι. αὶ 201 Ἕχτορ ἄλαστε. --- 
στολᾶς, Αυδγϊδίαμηρ. ---ὀ Ὑ811 Ζὰ 
ὀϊστοδέγμονα ἀδ8 ϑαθπίαιηξιν ϑη- 
σαυρόν πΟΟῺ [δμ]ὑ, ἔγαρὺ ἀθὺ ΟΠΒοΥ: 
ὟΝ αΒ τηθὶπϑῦ ἅὰ, 88 σογούοὺ βθῖῃ 
5011“ - ϑησαυρόν, τϑορρύδομ]ατῃ. 
-- ΤΉ ΖΘΏΒΟΗΘα 8. γ. 8. ἔεϊρ. 

ν. 1026- 1087. ἄελπτον 1008. --- 
ναύφραντον Θ9ῦ0. -- ἐπέρρηξα 468. 
884}ὀ - μὲν οὖν, Ἰτηηη0 γϑτο. -- 

δίδυμα καὶ τριπλᾶ 5ρη]ομνγου πο Ὰ 
ψιθ (Πο. 192. --- ΜΔΥΠ15 ΘΙΜΙΘΟΥΤΗ. 
ΟἸδαϊθαβ, 901. 

Υ. 1088--1048. 
1068. {πῦον ἀ16 ΑΒερυΘ 0 Π6 465 Ζυγθὶ- 
ἔθη σὰ 1006. -- ἀντίδουπον 121.-- Οἷς 
πάρεστι σὶθ πάρα 281. Ἐπ δῦ ἀπ- 
1α!βΒ σθρθῦθῃ, Ἂ(68 ΚΙΆρΘἢΒ -ΘΙῃρ6- 
ἄθῃκ ζὰ 5861η. --- ἴυξε, 280. --- ὁμοῦ, 
ἐμοί. -- τόδε Ὀρχίομῦ 510} δαΐ οὗ 
μάλα .«απᾷ ἀΐδδοι Βυΐ ΘΒ δθου-ς 

δίαινε, 558, γ5}. 
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ΩΝ Ε 5. Ὁ) 
.αΑανν'Ρθῷ ἀνία. 

. χαὶ στέρν᾽ ἄρασσε κἀπιβόα τὸ Μύσιον. 

ΞΕ. καί μοι γενείου πέρϑε λευκήρη τρίχα. 

ΞΕ. ἀύΐτει δ᾽ ὀξύ. 
ΧΟ. καὶ τάδ᾽ ἔρξω. 

ΞΕ. πέπλον δ᾽ ἔρεικε κολπίαν ἀκμῇ χερῶν. 
ΧΟ. ἄνι᾽ ἄνια. 

ΞΕ. καὶ ψάλλ᾽ ἔϑ' 

ΧΟ. ἄπριγδ᾽ ἄπρ 
ΞΕ. διαίνου δ᾽ ὄσσε. 

ΧΟ. τέγγομαί τοι. 

ΞΕ. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. 

ΧΟ. οἷοῖ οἴοῖ. 

ΞΕ. αἰακτὸς ἐς δόμους κίξ. 

. ἄπριγδ᾽ ἄπριγδα μάλα γοεδνά. 

᾿άντιστρ. 1060 

αν καὶ κατοίκτισαι στρατόν. 
ἤ ’ α μάλα γοεδνά. 

1060 

Ριηα. Ῥυύῃ. ΠΙ 560 πυρὶ περϑόμενοι 
δέμας, ΙΧ 80Γ: κεφαλὰν ἔπραϑε 
φασγάνου ἀχμᾷ. --- λευκήρη νρ]. 

ΧΟ. «αἰαῖ. αἰαῖ.) 

ΞΕ. ἰὼ ἰώ, Περσὶς αἷα δύσβατος. 
ΧΟ. ἘΞ Ὲ Ξ 

τηϑ] ΒΡΥΘΟΒΘ ἴ0ἢ0. τηϊ ἸΠΠΘΥΘΙΏ 
ΒΟΏΤΠΘΥΖ 8ι18“΄. 

Υ. 1046--1068. ἔρεσσε (8. ν. 8. 
κόπτου) νοὶ]. ϑαρύ. 8586. -- Ρἐμὴν 
χάριν ΤΟΩΙΥ ΖΌΠΙ6ΌΘ6, Ατ. Αοῃ. 1282. 
--- δόσιν ΒΟΒ]1ο δῦ 5100} ΦρΡΡοβιύ]ο 61] 
8) χάριν ἃ (.,ΒΔ1π6 ὑγϑασὶρο αδ06 
γ0Ὸη ΤΥΘΌΤΙΡΘΙΩ Ζὲ ΤΥΘΠΙΤΙ θη“. 
γρΊ. ϑορῃ. Αἱ. 8606 πόνος πόνῳ 
πόνον φέρει υτπα α16 ὈΘΒοηο 5 Ὀ6Ὶ 
Ἐπ ρΙ 65 δ πῆρθι Αὐδβατγίοκο ἄχεα 
ἄχεσι, πήματα πήμασι, δάκρυα 
δάκρυσι, φόνῳ φόνος. --- ἐπορϑίαξε 
γόοις, ὈθρΊοΙΘ τηθῖπθ ΚΙαρθ ταὶ 
Ἰααΐοιη αΐθ. ὙρῚ]. ἐπευφημεῖν 620. 
- ΒΟΒΠΘ6Ι] 510ῃ ἔο]σθηθ βομτηθυΖ- 
γ0116 βοθιῆρο πούάθη α16 ὟΥ6}6- 
ταῖθ Ὀδρ]οιθΐθθ. Υρὶ.. Ομο. 498 
ἀπριγδόπληχτα πολυπλάνητα δ᾽ ἦν 
ἰδεῖν ἐπασσυτεροτριβῆ τὰ χερὸς 
ὀρέγματα. -- ΤΥ αγ{8 τἀπᾶ ἀοΥ 
Βϑοῃβίθ ΘΥΒ 81πα ἴῃ ΤΌΡΠΘ πἀπὰ 
Οοσθοηβίγ, 1 θη 50}. 

Υ. 10ὅ4--1069. κἀπιβόα ἰδοὺ ΡΥ 
ΒΥΒΙΖΘΒΙη Ζτι ἰΘ56η. -- τὸ Πῆηύσιον, 
μέλος, ἐπιβόημα, σ᾽] 610 8115 Βοθνσου- 
τηϊϊθσθη ΟἸ γα ἰτίθυβ, υρ]. 987. -- 
μοι 8. ν. ἃ. ἐμὴν χάριν, 1046. -- 

408. -- - ἄπριγδα (ἄπ. 1λεγ.) πδοἢ 
ἄθτῃ ὅ.9}0]. ἐπίφϑεγμα ἐπὶ τῶν μετὰ 
σφοδρότητος τιλλόντων τὰς τρίχας 
(ἰύβοι ταῦθ ῃ). 

Υ. 10600--1068. ἔρεικε ὅ88. -- 
ΞόοΡῃ. Ο. ΕΠ. 1248 κόμην σπῶσ᾽ ἀμ- 
"φιδεξίοις ἀχμαῖς. --- ψάλλε νθ]]6. 
- Ποὺ συγϑῖΐθ ὑπαὶ ἀ6Υ νἱϑυΐθ Υ̓ΘΥΒ 
γοη ϑίγσ. απα Οορσθοηβίσγ. πα τάθη- 
{150}. 

Υ. 1066--1017. ΑὙΡΘΗΒΟΠΘΙΠΠΊΟΗΝ 
1ϑὺ 416 ἀστο α1 Ν᾿ ου θη! ὰπρ᾽ ΖΒ ΘῈ 
Χοῦχθβτι. ἤθη πον Ὀθαϊπρίο ἤθβρου- 
ΒΙ0Π, Ζυοὶ μα, ΟὉ 516 δ ο ἢ ὈΘὶ 
ἀϊθβθηι ᾿θύχίθη ΤῸ 116. 510} δῖ δη{]- 
βύσορ ίβομῃ ΟαἸιθαθυιηρ ουβίγθοκίθ. 
- αἰακτός 8. ν. ἃ. αἰάξων ν9]. 9981. 
- κίε. ϑΌρΡρὈ!]. 04. ΟΠο. 680. -- 
πη Βορυ δ, 56] δῦ σὰπὶ Ῥαϊαβδῦ χὰ 
ΘΘΠΘα, ἤθη οΥ ππΐθυ 50 σΆπΖ ΔΜ ΘΥΘΗ 
ὙοΥ ἢ] πΊββθη γϑυ]ββθη, Θρἢπαοῦ 
ΧοΥυχϑβ ἄρῃ δηρ' 815 Θ΄ πθη ΒΟΒΙηΘΥΖ- 
Πομθη. -- ἰωή. βοή. --- ἁβροβάται 
ἅϊθ πϑῖομβθ ΕΙΒΟΘ ΚΙ ΘΙ πὰπρ 8185 
πϑύϊομα!θθ Κομηζθίομθη. Υ6]. “υδὲ 
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ΞΕ. ἰωὰ δὴ κατ᾽ ἄστυ. 1010. 
ΧΟ. ἰωὰ δῆτα, ναὶ ναί. 
ΞΕ. γοᾶσϑ᾽ ἁβροβάται. - 
ΧΟ. ἰὴ ἰὴ τρισκάλμοισιν. 1014 

ἰὴ ἰή. βάρισιν ὀλόμενοι. ; 10τῦ 
ΞΕ. ἰὼ ἰώ, Περσὶς αἷα δύσβατος. 1018 
ΧΟ. πέμψω τοί σε δυσϑρόοις γόοις. 1016 

ποδαβρέ Ὀδεὶ Ηοτοά. 1 δδ. -- τρί- Οοι σίϑμξ τοῖδ Χοιχθβ ἀσγοι ἀϊθ 
σκαῖλμος θ19. ---ὀ βάρισιν ὅθδά. --- τγρομίρ Ῥαγοΐοβς ἃ0. ἈΒΉΠΟΗ ὈΠ66Ε 
πέμψω 5. ν. ἃ. προπέμψω (ϑ0101.. οἷπθ Ῥυοοβ ἀπ ΑὈΒΟΒ]αΙ5. ἀθν 
Ὑρ1. ὅ80. -- δυσϑρόοις 941. ΕΓ ἘΠ ΘΠΙαΘΗ. : ἕ 



{Πού ὺ ἀθν Μοίγα ἄθὺ ΟΠ 6 ου. 

1) Ῥατοᾶοϑ. 1 σι βίο. Απδρϑβῦϊβοηθ Πιτηθύθυ,, [6115 γο]]δυθπαϊρσθ : 

. οὺ κα κα ῦ υλὸ 

[6115 Καί] οὔβομθ (ρυΟ 1801) : 
24 

ἸΞΆξαν τϑλσλ ΞΆΞΣ τρὶ ὐελ  ζευΣ 

Υ. 82 ἃ. 162 Ππάρὺ 510} δ ἢ τὴ ατιύΐθη Εαίβο ἀθ5 Ῥαγὔσηικοβς Ζα- 

ΒΒΤΏΤΉ ΘΠ ΖΙ ΘΠ ππρ 4161 ΘΘΠ ΚαΠρ'. 

Π (ὖ. 68--118). ἸομΙκοΥ. γβϑύθβ ΟΡ ΠΘηρΡΔδΥ: 

ποτ ἀλλ τ λυ Ξ- -- 

νι τπτρ λυι  φύλσαι.. ὦ, Ξ 

πον δ ἀλλ τ χὰ -.-.- 

ωω “ Τα: 

ω.υ “ Ὄλ τ ττλῸ 2 οὶ λον Ὁ: 

“ποιύθβ Θσορμθηρϑδγ: 

ΞΟ  Ξσνσς τοὐ.- ς 

ΠΛ δ -- τλ 651-- ΛΟ Ὁ ᾿“-ϑ 

ε- πε Θέ συσσσσο -ῶο ΞΘ 

Τυ 65 ΘἰσορμθηρδδΥ: 

Ὶ ταν Ὁ 5. -  ὧὐ.Ζ --ὧὖὺ ---. 

ΑΘ Ξ λ ' Ξ τλ ρο  τπ -ς5Ξ 

Ὑιουίθβ ΘΙ ΥΟΡΗΘΗΡΘΔΥ: - 

λον ΠΌΛΟΣ . - ὦ ἀμ ας τς -- 

Ὄπ Κλ Ἐ-- 

ΠΕ τσ ΞΘ τὰν ἘΝ τν 5 

1Π Ο(Υ. 114-- 189). Ττοομᾶθπ ἀπὰ Τιορσεδαθῃ. 

Ἐχγβύθβ ΘἰσορΘηρδ8: 

᾿ς ἢ)» 

Ι 

φ δἰ ν κὶς 

σον ς  ΟὐΣΕ 

Ι 

πὸ ἢν ἢν δ ιν Καεθς ἘΞ 

Ἀβοηξτιοβ, Ῥθυβοσ. ὃ 



8ρ ἈΒΟΗΎΤΟΒ ΡΕΉΒΕΝ, 

Ζυνοιίθβ χορ ΘΗΡΆΔΥ: 
Ὁ}... Ἔ 8) 1 ἘΞ τ στ 

λους ΞΣ το ἘΞ ον χύσονος αν τον ΕΟ 55 

ἘΧΞ -- πὰ ἐν ἝΩ Ὁ τς ΣΟ ΔΟΞ 

λέ θν υ} 

2) Κοιασηοβ (Υ̓͂ 260 8). Ττοομῆθη ἀπα Τιοραδάθῃ. 

Ἐγβίθβ ΞΘ σορῃΘΗΡΘ8Υ: 
Ὁ. ώωοσο νοῦ νὰν 

--- ἐπ τὰ ΞΞ σσς νι συν ϑρεονα 

Ζποιΐθβ ΚΙ ΓΟΡΠΘΗΡΘΔΙ: 

) ΞΟ Μιὰν 

υωμυ ἅνύυ ἐκά ῈΞ ." 

πα τὰ ΡΟ τ τον - 

Ὁ ΔΥΤΕΣ, λυ τὸ 

Ὁυϊἐξθβ Ξσορμθηρδᾶν, σαθυβὺ ἰδτη ίβοι (ἃ. Ὦ. ἀπ κυ βίβο- ἐγο μ 1568): 
ἀρ υς ΤῊ τ Ὁ. 

αρλ.- ττλα τ  Ὡ 

«ΕΞ ἜΣ ἃ - χες κι-- 

φαϊοὐχὺ Ἰοσαδα!βοι : 

Ξρι θισας  ληξεε σα ἢ 

8) Ετβύθβ ϑύαδβίπηοι (Υ. ὅ48- -ὅ97). Εγβίθββ Β'ΠΌΡΒΘηΡΘΙ ἐποαΒ 150}- 
Ἰοσϑῦα!βοῃ (ρου κυδίθιβ0})}: ξΞ 

ἘΞ ἢν ΩΣ ΔΘ ΞΕ δ δ λΣ δςς ἀρλιθιρλιΞ: 

Ἀν τ τ πλ Ε 

πε τ πὸ οὐχ γ 

Ἐπ πο σα τ χες: 

ΞΕ ΤΡ ΚΝ νρχ Ξ  - 

ΕΟ Ὁ χχο- 

τα ΞΟ ΘΟ  Υ Ονες- ρὸν τα χὰ τ ἐς 

ΓΑ 32 Δ. ΛΟ Ὁ 2.5 

τ ΤᾺ ἢ 

Φποίξοβ Ξὐσορηθηρδδυ (πιοὶδὺ Ἰοραδα]50}): 
τ Ρ  --ὖῷὸ ἘΞ ἐ 

ΕΞ ΕΚ ΑΣ νν Ὁ δ Ξξ 

ἼοΣΞ ἘΤῚ ὉΝ ΞΕ ὌΡΕΞ 

ΞΡ. ΞΘ ΕΣ Οὗ ἈΞ δι ΡΣ 

.Ξ λ Ἄ2..«:- ἜΡΣΕΣ 

ὩΣ Αιλων σις 

 ὙΑ Δ Ἐπ Ξ Ὁ 

Ὠυῦο5. Βίσορμθηρδδν Ἰοσδδαϊβοι, πϑγη] 10) ΘΟ, 5118}; 
ΕΛ᾿ ΑΞ Σ ἘΣ κα ἀν πο Ἂν 

Ὁπα Ζῶ υἱϑυτηα]:  ν Συυ -υ 

ἄλεδυ σπθῖ8}: ςΣ. ζύϊω τὺ 

φυϊούχὺ ΘΙ Π128]: ΟΝ τἀ στ ᾿ς 



ὉΒΕΝΞΊΙΟΗΤ ΠΕ ΜΕΤΈΑ ῬῈΝ, ΟΗΟΒΙΠΕΘΕΗ, 

4) Ομπογρθϑδηρ (Ὁ. 6088---680). 

89 

Ἐγρύθθ χορ μθηρδδυ Ἰοσαδαϊβοι, ἀοΥ 

φιχοῖδο ἀπ νου]ϑύχίθ ΟΥ̓. Δ. Ὀ]50 0 (ἀπ ΚΥτιβ:80}- γο ἢ! 8150}): 
ἘΡΑ  ΧΘΙΣ ἘΞα ΟΣ 5: 

ΝΟΣ ΞΟ ΛΘ 

παν ως 

τ ἔ ΕΞ 

[Ξ: ΧΟ τί ΤΟΣ ἀΞῸ 

᾿ς ος ἀν τ Ὁ -  -- 

ἰ ΘΟ ἘΠ Ὁ. 

νοῦ ΟΡ ΘΏΡΘΔΥ: 
- - Ἰοραῦδά. (ΟΠοΥδη 61). Ξς  ὐ  πΞ ὠ, ὐξλο. -Ξ 

ρ΄ σι: ωυ- - ὀ Α ἌΑὠΟΑἔῥΟἔσδπι. ΤΙομ]Οα8. 

Ὁ ὡι “υυ τυ πδς Ἵν -τ-υ Ἰορδῦα!δοῃ, 

Ὀυιῦο5. Θἰσορῃθηρϑδι: 
υ 2 Ξε ἄν π ϑ ΕΠ ἐγοσ 50} (πυ1ὖ ΑἸΠΘΈΤΊΙΒῚΒ 

ΠῚ 2 ϑ'υμΚΟΡΘἢ). 

΄“υυ 2 ἀΟλτΣ, οτος, Ξ᾿ ὧν Ἰοσεῦδά. 

Ὁ Ὡς τὸ τ δι Το ἔν, πηρ ΤΣ ὑσῖπη. ἸΟΠΙΟΠΒ. 

ὍΘ Ξ που τυ ϑ 1ΟΠ150}-]ορδδ]80}. 

πύον τ ε΄ ὥς Ξ ἔγοοῇ. (ιῦ ΑἸΠΔΕΚΥΊΙΒ18). 

16 Βροάθ ἰϑῦ σϑηζ Κουχιρύ. 

ὅ) Φποιῦθβ ὐαβιμηοι (Υ. 8582---907). 

ἰγοοῃϑβοῃ. πα Ἰοραδαίβοι: 

Εγβίθθ ἰσορμθηρδαν ἀδ ΚΟΥ ΒΟΉ, 

στ τ τ λυ ελσλον δυο οὶ εν λυ 

ἀθ ΞΞιν ΒΞ 

πο ρος λα ἌΘΩ δι υ  οΞ 

αι ν, τἰῦ Ἐξ ἐε ταΣ Ξο Ὁ ἘΞ 

Φποῖθθβ ϑίσορμθηρθδν (ἀδκύν!Βοηθ. απα ὑγοοῃϑ!βομθ Ὑ 6186): 

στο πο το τ τ τ’ 

᾿ τας, Στ ἘΣ ἈΞ 

πὰ κα σον τυ γῶν σὸς 

τ 5 Ὁ ΞΕ ῚΣΞ 

Ὀυιύθθβ ϑσορμθηρθδι, ρ]θ ἢ 78115 ἀακύγβο. ἀπᾷ ὑπο 508}: 
ΕΣ ἘΞ δ ον σ 

πὺ Ὡξ 12. ἴῸ) . ᾿ 

ρου ΡΝ τη 

τς Οἱ ἰΟλεξ νθςΞ, ΕΚ οὃὁοιὁ““Π5- Ἐπ  -- 

Ἐπ ἘΕΥ Χχὺν Ξ 55 

Εροᾶθ ἀδκύν!βοι, ἀθὺ Ἰούχίθ ὕϑι8 Ἰορϑθα!β0ῃ : 
στ πε ὦ σώ το ϊετωω:. 

Σιν ον Ὁ 

πο τ -- ΣΕ 5: ΞΕ Ξ 

πο εν λον 

ΞΕ ὐκυλς Ξ τ « ον ὡς ἘΡΙΟ χὰ νΞ τὰ 

ρον . κοςς 75 ΣΕ ΞΡ τσ; 
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6) Εχοάοβ (Υ. 922---Ἰ0760). 

Ῥχοοᾶοβ, ἔγοϊθ ἀπαρᾶβίθ, β0}] 1 βοπα ταὶ οἰ ΠῸΥ ῬΥΟΚΘΙ Θαβτη δ ΒΟΉ ΘῈ 

Τοίσδροαϊθ: 

τ ΕΝ τ ν..- 

ΡΟ τ -- 

κα οὐ λν τυῦσον οὐ τὺ. 

ἘΝ Πρ κυ Ὃς 

εὐ, σ᾽ Οὐ -- :. 

πο, ἐς 

Ξε: δόρει ΞΔ τ δε ἷδεν ΞΕΞ 

λλόλνοις,  λ  ρηζος τες ἘΞ 

α΄ τ ὐύν᾽ ὧὐ - ι 

Ἐγβύθβ ϑγσορμθηρδδυ, ΘΌΘη80, τοῦ Βδπῆροτγθη Εἰπέγθίθη 468. ῬΙΌΚΘ- 

Ἰρυβτηίῖκοβ; Ὗ. 1,4. πα 7 ῬΔΙΟΘΙΪΘΟΙ: 

ΞΡ Σ- 

Ξ ΞΤΣῊΝ ἐμὴ ; ἐ ΞΕΞ.- 

κλπ τὰ ὐυλολτλο"-- 

.ωυώυ νυ. 

τοϑ οδς ππ ἘΣ ον - 

σσ, -Σκλλύυ-: 

ἐλ ρα στρ γπ05. 

τῶ ΕΑ Ὁ, ΡΥ Ὁ Θ  ΑΩΣ ἘΞ 

Ζνοῖθοβ ϑίσορμθηρδδν, ΘΌΘΏΒΟ, παν Ὗ. 8 ἀπ 9 ἐγτοομϑ 808: 

ΚΑ Ὁλ ΖΦ ἈΞ 

.ωυυ Ξε {32 ἱξα 

ἘΞ ἌΣ ς ΕΞ 

“οὐ. Ξ 

πεν ἘΣ Ἐν 75: ΞΞ 

Ἐν ἜΣ ἀπε έιο εἰ  ξΞ οι τὰ 

ΣΕ ΘΟΣ ΠΡ δ} 1ΞΞ 

δὰ ΠΝ Ἐν Ξ Τα 

ΕΣ τ ΔΑΥΥΥΣ ἘΚ᾿ ΑΞ ὃ 

0 Ὁ ΘΟ Σ, 

ΨΆΠσν το; ταν, ΚΡ τ: 

τς 

τυ ὧυὐυ.. 

Ὄχι ΒΘ ΓΟΡμΘΗΡΆΒΙ 8) ΧΘΥΧΘΒ: 

ΓΞ -- ἸΘΙΩ ὈΙΒΟΗ. " 

ἘΑ Σ Οὐ Ἐκ Δ ΑΣΞ δΥα ἀΒΌ 508. 
ὧν" υθιψς- υ ψι6 Υ. 1. 

“Ζ΄υυ ώυυ ἘΞ: Ἰορδῦα!βοῃ. 

ὉΠ ὦ -Ξ ἸΔΥ Ὀ156Π. 

[ ἌΡ Ὸ ΚΣ ΕΣ ΔΟΡῚ Ξ Ἰορδῦδα!βοῃ. 

Ὁ) ἄθν Ομ ἱπ ἔγίθπ ἀπδρϑβίθῃ (1π θη Ζυσθὶ Ἰθύσίθῃ γουβθα δυο 

Ιδτη 068): - : - 



ὉΒΕΗΒΙΟΗΤ ΒΕ ΜΕΤΕΉΔ ΒΗ, ΟΗΟΒΙΠΕΠΕΕ, δἢ 

δ τα κυ δε τς Δ ΞΕ 

πα τ ναν τῆς δ᾿ ΞῸ ἘΞ 

η 2-- οτος ΣΦ ΕΞ 

ΣΥΝ ΈΞΕΣ ΩΣ το" τ: ΕΞ 

᾿Ξ λυ ΕΞ Ξ 
΄ 

Ἐν τ ν  ν -Ξ ΌΣ τἰϑ σῷ 

ΤΕΣ ΘΑ ΤΟ Ὴς κρΆξᾶς ἕω 

Ὁ τ; ὐτλυ δ, δ. σε. 

υ τ ον τὺ κ  ΣΕΞ 

Ὑ]ουύθβ ϑ σορΠΘΉΡΘδ.. Δ: 8 ΚΤ 5180} - ὑγο μ 150} (τηθὶδὺ ταῦ ϑ γι ΚΟΡΘ), 

ον Ἰούχίθ ὕϑιβ Ἰοσδῦα!βοῃ: 

δ, ὐδδοο γεῖτ πὶ Ὅν), δ ὐχ ϑ 

ἀπ δ Θ. κα ϑα ΚΕ ἘΞ 

τὰ τε δ. -- 

- πο οὐ ΘΆΣΞΕ. 

ΞΡ ΥΟΣΞ οι Θ᾽. «ἘΞ. 

ΦΟΛΘΞ ΣΕΥ ΟΣ Ἐπ ΞΕ  ἐΞ 

Εὐηθ5 ϑὐγσορμθηρϑδν. ΑΠΘΚυ ΒΊΒοΠ 6 ΤΥΘΟΠ ἤθη τοῦ ὅγηκορο (Κυθυκοτ) 

ππα ΟἸγΚομθθη (ΤΠ ορϑδα 6): 

ἐν ΒΕ ΟΣ Θ᾽ ἜΡΕΣ ΦΡΑΑΟΙΡΊΣΣ προ" Ὁ) Ἄν, τς, νςἢ 

Ὡς ΞΘ -ἰδφογο δ ὩΣ Ξε ἘΞ 

Ἐν }»..Ξ πο Σ ᾿Ξ - 

ὌΣΣ Ὡς ἘΞ 

Ξε ὦ ΧΟ 

’ 

“συ 

 υλυ.ὦῷ 

ΕΣ ΆΘΣΞΕ, τΞ 

ΡΣ τ τ 5 

7 τ Ἴ Ὥς τ ΟΥΞΞ.  Ξ 

Βϑομδίθβ ΒΘ γορμΘΡαδΥ, 8Π Δ ΚΥ ΒΙΒΟμ6 ΤΥΟΟΒΕ θη (ἀθν ουβύθ 8. δἷπ 

Τυϊτηθίου, α16. ἅπάθυη ΠΙτηθίθυ), ἀοὺ Ἰούχί ὕϑῖβ Ἰοσαδαϊβοῃ. 

Υ. ὁ δυΐρσο!δϑύου Κυθθκοβ. 

Ὄπ Ὁ Ἐπ ΡΟ ΟΝ 

ἡ τ  ϑρλτ γυ 

τ 

απ υριιν - 

ς» τ κα ὦ -- 

χε :- 

ἘΝ πς  τ  ΞΟ 

ἘΣ; 

Βιθθθηΐοβ ΒΘ γορμθηρθαῦ, Αποκτυαβίβομθ Τυοομῆθη, ὅοὺ θυβϑῦθ πὰ 

αὐ Ἴοιβ Τυϊτηθύθυ, ἄθὺ νἱουύθ οἷπθ Καί! κύϊβομθ Ῥοπίδροαϊθ 
τηῖῦ ϑυηκορθ, ἄθυ ἔπ. οἷα Τυϊταθίου. τοὺ ἀορροὶῦου ὅυμκορθ 

πα τηῖῇῦ Καία]θχῖβ. Υ. 2 οἷ δαΐροιδϑύου Κυθίϊκοβ. 
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ΞΡ ὐο οοΣ Ξοιςς νι ὐο δ 

ῴώσυσυ 

μ᾿ ον Θοροσν τὐκιχλν 

ρος ὑλτοκο τον ἘΞ - 

Ἐν. τ - 

Απδκυαβίβομθ Ττγοομβέθη, Υ. ὅ ἀπᾶ ἀΪ6 νἱϑὺ Ἰθύσξίθῃ τοϊῷ 
ΒΎΠΚΟΡΘ, ἄδι δομίθ 818 ἐγοομβ 50 η- ἀΚ Ύ ΠΒ0 ἢ τη ΑΠΔΚΎΤΒΙΒ 

Ἐροάᾶο(). 

πηὰ Ξ ΚΟΡΘ: 

ΝΥ ΣΤΘῚ ἘΣ (Ὁ) 

ω -ἰν-.- 

τ ρῶ.--ὦ 

αν τ -π 

ΎΣ Ἐλος 

ΟΣ τ - (Ὁ 

9 55, (3, τ ὧἢ 

ἘΠῚ Φ, “τ Ἂ.ο 

ΚΙ τ. 

410. Ὁ .Σ᾿ -...- 

τ τ -- 

ἵν 

1- 

[- 

κ ἧς ἢν 

ΚΙ ΊΝΨΝ ΝΥ 

(- Ις 

ΙΦ ιο Ὃ 

υυυυυς (61 θυ μα ἀθθυ ἔθου) 
ὥϑαῦ ᾿ 

5.5 νῶι Ξὸ 

1: ς Ιις 

Ξὸ 

ΞΡ ΚΑ 



Κυθδοηθ. ΒΟ ΘΙ] ΡΘΗ. 

Ιῃ ον ΗἩγρούμοβι5 δΒαὺ Ζ. ὅ ὁ Νϑαοὶς ουρέησι. [πῃ Ζ. 10 δῦ στο} 
φυγὼν ὅτ ΒΟΏΤΘΙΡΘη. ΘΟ Ὁ] ΒΒΘΙ. 5 πη 616 ὈΘΙάθη πϑοῃ ΟΠ 6 Ζα- 
ΒΕ Υ26, πἄΤΉ]10 ἢ Ὡ8 0 γορὸς πρεσβυτῶν: τῶν δὲ χορῶν (]. χορικῶν) τὰ μέν 
ἐστι παροδικά, ὅτε λέγει δι᾽ ἣν αἰτίαν πάρεστιν, ὡς τὸ ,,Τύριον οἶδμα 
λιποῦσα““ (ἔπι. ῬΏοΘη. 202), τὰ δὲ στάσιμα, ὅτε ἴσταται καὶ ἄρχεται τῆς 
συμφορᾶς τοῦ δράματος, τὰ δὲ κομματικά, ὅτε λοιπὸν ἐν ϑρήνῳ γίνεται 
(. κινεῖται) πὰ ἅπὶ ΘΟΠ]αΙίΒ6: πρώτη ἔφοδος Περσῶν ἐπὶ “ΖΙαρείου ἐδυστύ- 
χησὲ περὶ Μαραϑῶνα. δευτέρα Ξέρξου περὶ Σαλαμῖνα καὶ Πλαταιάς. 

Υ. 8. καὶ πολυχρύσων ΚΙδτητηογίο ΤΘΗ8] τὺ ΒοίΠ τι. ἃ. 815 ΘΟ] ΟΒΒθ τη 
Ζτιι ἀφνεῶν 611. 

Υ. 9. πολυάνδρου ᾶθ6 108 [ν᾿ πολυχρύσου, ὙΘ]ΟΠ65. πηΐθυ ἄ6 1 
ἘπηΠπΒ νοι Υ. 8 οηὐβίθ θη Ζὰ 561 βομθίηῦ, σϑβουΊΘρΘθη. ὍΘΙ] πολύ- 
χειρος. 

Υ. 18. νυὸς ἐν νέον Ε΄. Υ. ΒΥΙύΖΒοη6, 46 Αθβοῃ. 6. Ἡθυτηδηηὶ. ἀοοθ- 
ἀππὺ οιηθηἀδίϊομπθθ. [πη. Ἰθοῦ. ἢ10. 1880,81 Ἠοβίοοϊ. 

Υ. 17. ΚΑίσσιον [ν κίσσινον (,νοὰ ΕΡΠΘα“, οἷα Μι[βυουβίβη 15) 
ΒΙοιαβο]ά. 

γ. 20. ον ἀἴθβοπι ΥὟ.. βούχὺ ΗἩθυτηδηη πολλὴ φαρέτρα 6'η ἃτι5 Η65Υ ἢ. 
πολλὴ φαρέἕτρα᾽ πολλοὶ τοξόται. ΑΠΒΡΥΘΟΠΟμα πᾶγο πολλοὶ πολλῆς | φαρέ- 
τρας στῖφος παρέχοντες. 

Υ. 28. πείσῃ ἐὰν δόξῃ ἨοΙτηβοθίῃ πϑο Ἡθϑγοη. πείσῃ" πείσματι τι. 
Ξ0Π0]. ἐνυποστάτῳ δοκήσει, καὶ πείσματι. ΟονΟΒΉΠ]Ο πΔΟΒ ΟΘΙΙΠΡΌΓΘΗ 
Ἤδη βομτν. εὐτλήμονι. δόξῃ. 
τ Υ̓͂ 8ὅ. πηγαῖς ταγών οἶδ᾽ ταγὸς πηγῶν ΥΥ. 5. Τ. 

Υ. 42. οἵ τ᾽ ἐὰν οἵτ᾽ ΒΙοιηῆο]ά. --- Πῆιτρογάϑης πδ οι 1προγθα Ηδπᾶ- 
ΒΟΒ 6 ἐν ͵]ητρογαϑής. : 

Υ. 406. ἄρμασι πολλοῖς Βταποκ. γὙρ]. Νάυοκ Μό):. ὅτ. Βουῃ. ὑ. 
Υ͂ ". 908. : 

Υ. 49. ὅδν. στεῦνται--πελάται. Τὴ ΔΌΘΙ ἴῃ Μ ἀδδβ ν ἴπ στεῦνται 
ϑϑαΠρὺ δῦ ἀπ Θ᾽ 3010]. νοπ ἄθιη σχῆμα Πινδαρικόν ΞρΡΥΙΟῦ, 50. τηὰβ 
στεῦται, ξοδβύθῃθη πα ἀ65}81}0 πυῖὺ 61] πελάτης ἔν πελάται φΘβομυ  ΘΌ 6 ἢ 
σγοτᾶθη. Τιϑιοηῦ Ἰοπηΐθ πελάτης ἴῃ πελάται {ροΥρθμθη, ἀἃ πᾶῃ 6 π 
ῬΙαν. [τ πδίϊο Η161]0. 1)85 σχῆμα Πινδ. ὈδῚ οἴποια ρϑυβμομθα δι] 6 Κύθ 
Ὑ16 ΒΙΘΥ ἰδ Καῦθη ἀθηϊθαυ. Αποὸῃ ΤΟΙΠῸ] νου ἴῃ οἴποὺ Παπᾶ- 
Ῥθιμουκαπρ ἀδ5, Κυᾶβθθ πἀπα πητηουύϊνίθυίθ σχῆμα Πινδαρικόν, Ἰδ [80 ΔΌΘΥ 
στεῦνται --- πελάται σο]ίθη. 

Υ. δ06. ἘΠ. Α. 7. ΑΒτθηβ νουϊδηρὺ δ᾽ Εν τ΄. 
Υ. 61. Μδῃη οὐσπαιοῦ οἷς πέρι. Υρ]. 8. ΠΟΘΙ νρ]. μέριμνα δ᾽ ἀμφὶ 

πτόλιν δορί. 828. ΒΙαγάδθ5 βοῃ!ᾶσι οὔσπερ [ν οὺς πέρι νΟΥ. 
Υ. τὸ. Ἠρυνοθγάθηῃ νοϑυτητίοῦ δεινὸν ἐὰν θεῖον. 

τ Υ. τ. πεζονόμον τ᾽ ἴν πεζονόμοις τ᾽ δασύ ]Π1οΥ ἴῃ ο]ορ.. ροθῦ. 
Ὑ. 1888. 

Υ. 81. κυάνεον τοῦ ἄθη Ηάβομν. (κυανοῦν ΠΙποΥ), Θηὐνγθᾶθυ τοϊᾧ 
ϑΥμῖχοβο ἄθυ Βπάπηρ οὔθι Κομβοπαπἐβομ θη ΘΟ Ρυ ἢ σοὶ ὃ (ν6]. Κυῖρου 
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Π 8 18, 4. Α. 2). αν Ἰούζέουθβ βρυϊομῦ ἀπο} αἴθ βοηβύϊρθ Γηρθ νοὶ 
ἴῃ αἴθβθῖη δ οτίθ κυάνξοςι. ὙΥ. 5, Τ΄. Ὑ δ Κοῆθὶα κυανέου.. φόνιον. 

Υ. 989. [ὉὉτηβῴϑ]]ὰπρ ἀθν μεσῳδὸς (Υ. 98-- 101) σὰν ἐπῳδὸς τηϊὺ Ο. 
ΜΈΌΠΟυ, ΚΙοῖπμθ ΘΟμυ θα 1 5. δ16 Ὁ. ἀπα ὙΥ Θβύρμα) 5 Π 5. 809, βονίβ Ηβίτη- 
Βοϑίῃ ἢ. 8θ6 Π 5. 1518. Οτᾶπαθ: αἴθ Βα ἀβοΒυ ΠΟ η6 ϑίθ]πηρ' Ζθυ- 
βομποαθὺ ἄθῃ ΖιβατητηθηΠδηρ ΖυΊΒΟΠΘη ον Βομαπρίθπηρ, ἀα 5 416 ῬΘΥΒΘυ. 
ὉΠ] ἀθυβύθ ]Π10 ἢ βοίθη, ὑπ ἴπτοὺ Βερυϊπαπθπηρ. 6 Ὀπρ᾽ ἀοΚβαβηπηρ 
βομονυ ουϑὺ ἂἃπ ἄθη ΚΟΒ]αΓ5. ἸΘΠΘΙ βίο] Ζζθη ΑἸΒΡΒυθαημσοπ, πὸ 816 ἄθη 
ὀμφαλὸς ὈϊΠαΘὺ ἀπαὰ δυΐ θη Τ]Θ] ΠΟ ΠΟ] ΒΟ ΒΘ. [πΠ8]ὺ ἀ65 αγι θη Τ6118. 
γουθυοιοί, ϑμγθ μα 516 Ἰηγητζθη 65 φυγθιύθη 1 6118. 8116. ΒΘ μπηρ 6γ- 
τηϑηρο]ῦ. ΑὙΟῊ α16 Απδ]ορΊΘ (65 συγθιΐθη πα αγ ξέρη δἰ αβίτηομβ βρυιομῦ 
ἀαΐαν. 16 ἀρουϊθέοσί ϑύθ]Πὰπρ γουξοιαῖσθη ΟΡΘγάϊοῖς, ΒΟΏΠΠΟν, Ῥυΐηοθ 
απα Ἠδαοσμθηβίθιη. ΥρΊ]. Ὑ Θοκ]θῖπ, ῬΒ1]|Ο]. ΧΧΧΤΥ 5, 818. 824. ὙΥ. 5. Τ1] 

Ὑ. 96. πήδημα τόδ᾽ εὐπετῶς ἀνάσσων ὰν πηδήματος εὐπετέος ἀνάσ- 
σων Ἐτηρουῖαβ (ἀνάσσων ΒΥθΠΟΚ). ΑὈΡΘΒΘΠΘΗ σοῖ] Ὑ  υβτηδίβθ ὑπα ἄθτῃ 
ποῦ τὴ κώπης ἀνάσσειν σὰἔ τϑομύξουθ!σοπάθη Αὐβᾶσιοκ πηδήματος 
ἀνάσσων νουϊαπρὺ ἀοὺ Κη τόδε: ἀθηη ΠῸῚ ἀδίβ ΒΟ] Ομ 6 ρτπμηρ πἴθ- 
ταϑ μα τη οῃθη ΚΆΠΗ, ἰϑῦ τἹοῃξ]ρ. 

Υ. 91. παρασαίνει ἂν ἀδ5 ΔαρΡΘΗΠΙΟΚΊΙΟΙ 510} 418. ρυοβαίβομ πᾶ 
ἘΠΥ ΠΥ ὑΒτηΊ80η6 ῬΆΓΆΡΏΤαΒΘ Ζ ΘΥΚΘΠΠΘη σθθθπμᾶθ σαίνουσα τὸ πρῶτον 
παράγει ὥρια Ιου. 

Υ. 99. ἄρκυας ἄτα Ἡθρητηδηη, (Δ ΌοΥ ϑαθ]οκὺ 15 δολόμητις ἀπάτη 
θεοῦ, ἀοὴπ ἀἃ5 [{π|61] Ἰοοκὺ πιοῃῦ: ἀδγυυτη) ἄρκυας ἄτας Ηδτίαηρ ΕΓ 
ἀρ κύστατα. 

γι 100 ὕπερϑέν νιν ἄνατον ἐξαλύξαι ΠαῸ6 108} ἐῶν ὑπὲρ ϑνατὸν 
ἀλύξαντα φυγεῖν σΘΒΟΒΙΊΘΡΘΗ; ἀλύξαντα φυγεῖν ᾿ἰδῦ ΘΌΘΩΒΟ Θἷπ6 Ραγδ- 
ῬΏΓαΒΘ ΜΠΙΔ ΨΟΥΠΘΥ σαίνουσα παράγει. 

Ὑ. 112. Βομθ λεπτομίτοις, ΒΕΙΡῈ λεπτοϑόνοις, Μεᾶγῖσ λεπτοτό- 
μοι. --- Ηριπηβοοίῃ λεωπόροις. 

Ὑ. 117. τοῦτο μὴ πολὺ στένηται ὨΔῸΘ ἴ0} ΓἿΥ τοῦδε μὴ πόλις 
πύϑηται σΘΒΟΒΥΙΘΌΘι ἄθιη ἥἸηπι Ομ βρυθο μπᾶ: τοῦδε ἰδῦ ἀυγτοι ἄρῃ ἘΠπη- 
ἢαΐϊβ γορ στρατεύματος, πόλις (ΥΟΥ ἄστυ ὉπΌτϑθοῃθαγ) ἀυτοῃ {8 ]50 86 
Τυοπππηρ Θηἰδύδπθ ὑπαὶ ἀἃ5 τσ σΘΌΠΘΡΘπΘ τένηται ἴῃ (85 πϑομβίθ 
Ῥοϑῦθ Ἰσρθηανηθ ραββθηᾶθ Ὑγοσΐ νούσημα θ]ὺ πογάθῃ. 

Υ. 121. ἄσεται ἐὰν ἔσεται ΒυΤΠΘΥ. 
Υ. 128. μέλισσαι [ὔν μέλισσα στοῦ ἀοΥ ὅ0 801. (Ἃθυησουθ ΗἩδηάβοῆν. 

ΒΑΌΘη μελισσῶν ΟὐδθΥ μελισσᾶν. ΑΘΙ σμῆνος γα ὈΘΒΒΘΟΙ 1ῃ αοΥ οἱσρθηὺς- 
Ποῆθη Βροαραϊαπρ γὸὰμ  ϑίοοκο 815 1ῃ ΔΟΥ σὺ, ϑΟ  υγ Τα“ ΘΘΠΟΙΏΤΉΘΗ, 
0611 ἐκλέλοιπεν Θ΄πθη Αθο. νουϊδηρσύ. ΝῸΣ ἴπ ἀοὺ Βραθυΐαπρ ἀθἤσθσθ δ᾽ 
ἐκλείπειν τοϊταηδιύν. Χοη. ΟδκΚ. Ὑ11| 88 αἱ μέλιτται οὕτω διατίϑενται πρὸς 
αὐτὴν (μϑτη]10ῃ τὴν ἐν τῷ σμήνει ἡγεμόνα), ὥστε ὅταν ἐκείνη ἐκλίπῃ κπτὲ. 
1ϑὺ τὸ σμῆνος, Απδ. ὙΠ 4,2 οἱ Ἕλληνες ἐστρατοπεδεύοντο ἀνὰ τὸ Θυνῶν 
πεδίον" οἱ δ᾽ ἐλλιπόντες ἔφευγον εἰς τὰ ὄρη ᾿ἰεὺ τὸ Θυνῶν πεδίον Ζὰ ο6᾽- 
σὕμζρθη. Ποὺ ΕΘΉ]ΟΥ μέλισσα ᾿ϑὺ ἀατοῦ ἐκλέλοιπεν γουϑη]δ δύ. 

Υ. 184 ὁδῷ [ᾧν πόϑῳ (μ80} ἄθιη 53.6}01.) ΟὈΘγάϊοῖς, τγ8 1} ρΊθιοα 
ἀαταυῦ πόϑῳ φιλάνορι Τοϊ]ροί. -- ἁβροπενϑεῖς Τὰν ἀκροπενϑεῖς πιϑοῃ ἄθτα 
5680]. ὡς δοχεῖν ἁβρύνεσϑαι ἐπὶ τῷ πενϑεῖν ῬΑΙΘΥ. 

γ..180. τρόπῳ ἔϊδν πόϑῳ Ῥϑιααίτα!]]ον. 
Υ. 188. ἀποπεμψαμένα ταῖῦ Μρᾶ. οι Βορ ΠΗ ἀοὺ ΤΥθηπαπρ πὰ 

465 ὙΘΥΠΘΥΘΙΒ ᾿ἰδὺ ΠΊΘΥ ΘΟΗ αοΥ πιο σβίθ. γ8γ. προπ., οἷπ Ετηθηϑξϊοη5- 
ΨΘΥΒΌΘΗ 15 ΠῸ]σ 6 Ὁπτ] σου ΑἸ ἐθι]ὰηρ ἀν Βαοηῃβίαθθη: εὐνατῆρα ποπεμφῳ. 
(βὐαὐῦ εὐνατῆρ᾽ ἀποπεμψαμένα). ὟΥ. 5. Τ΄. 

Υ. 189. λείβεται. Βα θ6 10} ἔτ λείπεται βσθβοβυιθΌθη, τγ61} πόϑῳ φιλά- 
νορι ΘρΘη ἑχκάστα πὶομὺ τὖ ἁβροπενϑεῖς νοΥθυπ θη σγογᾶθῃ Καππ. 80 
1δῦ Επν. ΕἸ. 146 γόους, οἷς -- διέπομαι [ν λείβομαι σΘΒοΒΥΊΘΌοΘπ. 

Υ. 140. ΒΙαγάθβ ἐφεζόμενοι (γ|6 Ηοτῃ. ὙῪ 11 ἀ16 Ηδηαβομυ θη 
ΖΥΊΒΟΠΘη ἐφίζανον ἃ. ἐνίξζανον 50 σαμ ΚοΘη)ὴ. ἰΠυρσθηβ ἰδὺ σὰ Ὀθδομίθῃ, 
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ἀδίβ 685 πιοῃὺ στέγει, ΙΕ Ὀ6Ὶ ΗΟΤΠΘΥ ξεστῇς αἰϑούσῃσιν, βοπάθτῃ στέγος 
μοιβὺ. Τ)ὼ ᾿α1656858 ὃπ α16 506116 σοῦ ἕδραν τύ, Ἰωὰβ 68. 56] 08ὺ ἄθῃ 
τὺ ὈΠᾺΘη. 

Ν5-:161. κἀμὲ ἐγ καί μὲ Βοίμθ. 
Υ. 168.(. δαίμων [ν᾿ πλοῦτος ἩδΙπιβδοοίῃ. 80 ἔοτάθυῦ ἀ6.Γ Ξ'1Πη, 

Αὐἰβογάρθιῃ ΒΙΊΑγ 68 μέγαν. 
Υ. 106. μέριμνα φραστός Τὰν μέριμν᾽ ἄφραστος Ο. α. Ἡδυρῦ ἅτ 4688 

ΘΙΏΠ65 Ὅ76 σ(6Υ ΠΙΐγΘ56. π] 1161. 
Υ. 166 υπᾶ 107 ΠᾶΡρ6 16ἢ} ἀτηρσοβϑίθ!]δ, ἀτὰ οἴπθη Ζ.ΒδΙητη ΘηΠ8πρ' τηϊῦ 

108 Ζὰ ρου ΠΠηθη. ἀπ υπα ΠΥ 510} σϑῃῦνυῦ ἀογ Ηδυρίρθαδηκο μήτε χρη- 
μάτων ἀνάνδρων κχτὲ. ἃῃ θη ΟΠ] (5. 

Υ. 108. ὀφθαλμῷ, “6 ἀοΥ ο]σθπάθ Υ. νουϊδησύ, παὺ Ἠθιτηβοθίῃ [γ 
ὀφϑαλμοῖς Βογροβίθ]ῦ. 

Υ. 111. ΒΙοιηβοια Περσῶν γ. πιστώματα. 
ἡ 118: Ἠατίαπρ' σ᾽ ἂν ἂν σε. 
Υ͂. 114. Ἐν ϑέλῃ Ὑ11 Μρίπθκο πέλῃ, ΟΌΘγαῖοΚ »σϑένῃ ΒΟΒΥΘΙΌΘΗ. 
ΝΑ ΕΠ 91:5. ἐπὶ αὐχένων Ἰάπροτθ Ἠδπάβομν., ὑπαυχένων ἀοΥ Μαρᾶ. 
Υ. 194{- ΒΙαγάρθβ δὲ σφαδᾷξει. --- ΖΑ ΚαΒ ἔντη βίᾳ. . ξυναρπάζξει 

Υ. 208. ΑἸΒΡυθοΠμ πα ΟΌΘΥΟΙΟΚ περκνῷ τ᾽ ἐφορμαίνοντα. Μδη τηὔίβίθ 
ἄδηη ΜΟΗ] πτεροῖς ἔν (8.5 τηϊ πη 6 7 Ῥάββοπ 6 δρόμῳ Θοἰπβθίζθῃ. 

Υ. 210. εἰσιδεῖν ἐν ἐσιδεῖν Ἠδγύμηρσ. (ἀθυϊησουθ Ηδμβοῆγ. ἔστ᾽ 

Υ. 214. δ᾽ παὺ ὙΦ] πΟΒ] τοῖν Βδομὺ ρϑε]ρί. 
Υ. 218. τέκνῳ 7ὔπρουθ ΗἨδπάβοῃγν., τέχνοις ΜΝ. ΥὙ9]. Ηθίπηβοθίῃ [πᾶ. 

δ 20: πρευμενῆ 7Τὔπρσοιθ ΗἩδπάβομν. ; πρευμενῶς ἄρον Μρᾶ. σψῖθ 234. 
Υ. 228. γαίᾳ ταῦ Μθα. οι Παῦϊν δὲ τοῖς κάτοχα Ζὰ νΘΟΥΌΙΠάθη: 1Π 

ἰδτῦτα, τϑίθηξα, ἐπ ουῖβ ἃβοοπάθγθ. 16 Ετηθπαδύϊου. ἀ68 ΤΌτσΠοΡαβ, γαίας 
(Σὰ νουθιπάθη τηϊὖ σκότῳ), 50μθιπῦ Ζὶ ΠΏΠ6 Ζὶ [ΙΘσ θη 818 ἀαί5. τ8μῖ- 
ΒΟΒΘΙΒΙΊΙΊΟΗ πᾶγθ, ἀδ 5. 516. Ἃ16 Υβρυϊ ΠΡ] Οη6. ἀατοῃ ἄδῃ (ΒΟ ]ΘΥΊΡΘΥΘΠ) 
θαύϊν νογαάτϑμησίθ, ϑοῃσθι απ 56]. --- κάτοχα μαυροῦσϑαι (πἰομῦ κάτοχ᾽ 
ἄμαυρ.), νγΧ611 ἀμαυρ. ἄθτη ἨΟΙΉΘΥ ἀπα βοθυ]οβ {τϑτηα δῦ (ἀρθρθη μανρ. 
Ἀρ. 290. Επιῃ. 859), ὑπὰ σοσθη ΘΓ βομϑὺ θηβύθμθμαάθη Οἶἶβαν (8. Βοίβ- 
ῬΘΟΒ-Υ οβύρμδι 1Π 5. 160 Μ.). ὟΥ. 5. 1. 

Υ. 226. ΒΙαγαθβ τελεῖσθαι Τὔγν τελεῖν σοι. 
-Ὗ͵ 227. ΝΑΡΕΙ τήνδε κυρώσας. 

Υ. 229. φίλα ἔτ φίλοις, νγ61} ϑήσομεν Θ΄ΙΏΘΥ πο θη Βοβυϊσασαπηρ ὈΘαδτῇ, 
Υ. 280. κεῖνο ἐὰΣ κεῖνα Πιπαοτῇ, 
Υ. 282. Ῥαὺν φϑινάσμασιν πο Ἠθδβυοῆ. φϑινάσμασιν: φϑίσεσι ἃ. 

ΒΙοιηἢ θ᾽] ἃ ααΐβογάθιη ἄναχτός Θ΄. 
Υ. 286. ΤῊ. ΚοοΙ ναί ἐγ καί. 
Υ. 281. 16 ὕταβίθι]υπρ; 9] ἀυγομ γάρ 289 σοΐογτάογὺ σιγὰ, 

γσὔμυῦ νοῦ Α. ΤΥΘμ ΘΙ] θη θατρ ΒΟΥ. 
Υ. 289. δᾷοις [ὔν αὐτοῖς ϑἰδα μου. ἘπροῚ λαοῖς. 
Υ. 244. ΒΙεγαδβ ὥς γε. 

; Υ. 246. κιόντων ΒδΌ6 10} τ ἰόντων σοβομυίθΌθη, ἀτῃ οἴη Ῥυβ θυ τη 
μου Ζαβίβ]θη. Υρ]. Οονοϑὺ αν. θοῦ. δα. 1 5. 129. Κοοκ ἀπόντων. 

Υ. 260. ταὺς ἔτ πολὺς Ηρίχηβδοοίῃ 65 ΞΙππο5 ὑπαὶ 4685 [οὶ σπάθη 
πολύς ΒΔΙΌΘΥ. 

Υ. 261. καὐτὸς δὲ τοῦ ἄθιη Μϑᾶ.: Ῥούβοῃ αὐτὸς δὲ, ΒΙουιῆ 6] (ταῖῦ 
Θἴποι Ἠάβοηχ.) καὐτός γε. ὟΥ. ὃ. Τ. 

Υ. 2609 πεῦ νἱ8] Ὑ ΔΒΥβο ΘΙ ΠΟ κοῦ Τϑομτηδππβ πᾶ (ἃ. ΗθΥΤΉΔΠΠ5 
πολέα (ϑαϊν 465 πη αἀβομυ ΠΟ Π 6. πολλά), ὑυθ]ομθ ΒΌστα 510} (σ] 61 Ομ 4}]5 
ἴῃ οἰποὺ ᾿γυίβομθι Ῥατἑῖ6) ἂρ. 1728 βπᾶρι, ἀ16 ὕ θθγθι αβυϊτησηππρ' Ζυυ ΒΟ ΒΘἢ 
ΒΈΟΡΕΘ πα Οδρθηβίσορηθ θυμοῦ πἀπᾶ ΖΌΡΊ ΘΙ ἢ οἴπθ δυνἀπβομίδ ΑΒβΟμδ 
ταὶϊῦ βέλεα ὈϊΑοὺ. ὙΥ. 5. Τ΄. 
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Υ. 2τ0 τᾶσδ᾽ --- ἦλϑεν αἴας (ἦλϑε γαίας Ἠουβτηδη) ἐὰν γᾶς---ἦλϑ᾽ 
ἐπ᾿ αἷαν ΔΥ61]. -- δάαν ἐὰν δίαν ΒΙοτηῆθ]α πο ον 1ιϑβαγῦ θἴποὺ ρ6- 
Υἱηροσθη Ηδπάβομσν. δαΐαν. ΤΘα 6] ὈΘΒ1ο]ὺ δίαν ὍΘ61 τοῖῦ θυ Βοιηθυκυμῃρ': 
θοὸν Κυϊθρθζαρ σθρθὴ οἷη σοίρθυθιΐοβ πα σοὐρθβοι  ὑχύαβ Τιδπᾶ 
Κοπηΐθ ΠῸ1 ΒΟΒ]Ἰτητη Θη ΘῈ." 

Υγ. τό. μέλεα παμβαφῆ [τ σώματα πολυβαφὴῆ ΚΑΥ͂ΒΟΥ ἂπὶ (ΘΓ 
Ἐβροιμβίοη ὙΓ1Π16 0 (1 ΘΙΏΘΥ ΘΘΣΙΠΡΟΥΘη ΗΘ ΒΟ γ. γρ. μέλεα). 

Υ. 217. πινάκεσσιν ἔὰν διπλάκεσσιν 70. ϑῥαυτ!αϊΒ. ΕὙΠΠΘΙ ΒΟΒΥΘῸ 
10 σπιλάδεσσιν τοῖξ Ηαγίπησ ἃ. πλαγχτούς. Μδμομθ Ὀοίγδοηΐθη ἄθῃ 
βαὺζς 8415. ΕἼ ΡΘ. 

Υ. 918. ΠῚ΄ῚΆ6 σοῦ Μ. ϑεβυαὺ (ΜΊ150611. ῬὮ1])Ο]. ρατί. Π. 96πἃ 1818. 
Ῥ. 18) νουρϑβοβίασθηθ [Πτηϑίθ]ὰπρ ἀοὺ Υ. 218---288 νοῦ 212 Κοππίθ 50 
Ἰδῆρσθ 415 τἱομεϊσ ουβομθίηθη, 815 α16 Οὐάππησ ἀοΥ Πἰσορηθη αα΄ βγβ΄ γ΄ 
ἔν Αβομυ θίβοι σο]έθη Κομππίθ. Υρ]. τηθῖπθ ΑΌΠΏ. ἄθου αἴθ Τϑομμῖκ υπᾶ 
θη γογίγαρ ἀν Οπμουσοβῆμπρθ ἀθ5 ἄβοῃ. ΤοῖρΖ. 1882. ΧΠ]. ΞΌΡΡΙ. ἀδὺ 
Φ848γΌ. ἔς ΚΙ455. ῬΏ1])Ο]. 5. 388. 

Υ. 2888. 16 Ηδπάβομν. ρθη ἴῦζ ἄποτμον βοὰν δυσαιανῆ Πέρ- 
σαις: ΒΟ Απ]οϊξαπρ ἀοΥ Απὐϊβίν. βἰπα βοὰν ἀπ Πέρσαις νεγίδαδομῦ. 
ΕΘΥΠΘΥ Β8Ὸ6 Ἰ60ἢ ἔσχεϑον [ἂν ἔϑεσαν σΘΒΟΠΥΘΌΘΗ, τη οἷπθ { ογθίηβίχη- 
τασηρ τηἱϊὺ 289 ζὰὰ ΘΥΥη ΡΘΗ ΘΗ, πγῸ 616 ὙΘΥΘββουιηρ γοη 61] εὔπαιδας 
ξὰν εὔνιδας αὐοσθηοτιηήσηθα 18. Α15. Ζινθυ ββιρ Κα ΟἾΘΒΟΥ Ταχὺ πίοῃῦ 
σοϊίθη. Του δ] μαίΐο ἴῦξ᾽ ἄποτμον δαΐοις (ΘΌΘῃ8ο 280) δυσαιανῆ βοάν 
τοῖῦ ΘΟ. Ἠδυτηθηπ ΟΘΞΟΙΤΙΘΌΘΗ ; θυ ὡς Πέρσαις πάντα παγκάκως απ 
τη Ηρίπηβοοίῃ ϑεοὶ ϑέσαν, ἴθ 289 τοῦὖῦ ΒὔοκΚἢ εὔνιδας ἔκτισσαν. 

Υ. 292. Μδῃ ευνπαγίοὺ τὸ μήτε φωνεῖν γοη (6. ἕο αϑαθυπάθῃ ϑρυθοἢ- 
Ἰοβισ κοι. ΐ 

Υ. 808. ΒΙαγάθβ πρὸς ΕΓ παρ΄. 
Υ. 806. ἀριστεὺς [τ ἄριστος ΒΙοιηῆθ]4. ὍὭϊΘβθ Ὑν ὄσγέου βἰπα δεθθυβ 

ἴπ ἄθη Ἠδηάβοηυ. νϑυνγθο 5610. 
Υ. 801. σποδεῖ ἴὔν πολεῖ ΕτηρουαβΒ. Π 6. ΑΚΚ. 1Β 5ὺ 5:90}. Ὀ61 πολεῖ 

Ὡϊομὺ δυκ]ἤσθη : τηϑη νγσαθ ἀμφί ουνγασίθῃ. 
ΟὟ 810 δεαῦ ἣν νικώμενοι ὅ6Υ ὙΙπᾶοΡ. κυκώμενοι (Ηοιτηβοορίμ, [πᾶ. 
εν. 8. δ), ἄδβ ΔΘ νοῖὶ {{πηΐγϑῖ θη οἴ ἔθδίθῃ δηΖθη (716 ΘΙΠΘΥ 
Τ 6 Ί 6) ππτηδο]] ἢ σοοῦταποηῦ ποσάθη Κῶπμη ὑπ ῸΒ] ἄθτη ἔο]ρθπᾶθη 
κύρισσον βοῖπθ Εν δίθμαπσ νογᾶδπκὺ. ὟΥ. 5. Τὶ δ νικώμενοι ὈΠΌΥΘΌΟΘΗ- 
ὍΔΥ ἰϑὺ, Πᾶῦ06 10} δινούμενοι ἀδ Τ σθβομυθθθη. Αὐῇ δ] οπα ἰδ δθοῃ 
ἰσχυρών: υἱοῦ οδὔαυ κ΄, βοπᾶθυ.  μαγῦ ἰδῦὺ (ον στἱοηθρα ΒΟΡΥ. Ὑ11- 
Ἰϑιομὺ εἰς σκιρὰν (οὐοΥ σκληρὰν) χϑόνα. 

Υ. 812. φερεσσακὴς ἔτ φρεσεύης (σοηίησοτ Ηδπαάβοην. Φερεσσεύης) 
Βοίμθ. Ταίβ πίομῦ οἷη Νϑτηθ ἀδυῖη θαἐμα]ῦθῃ βθῖπ ΚΆΠΗ, φοϊσὺ τρίτος. 

Υ. 8148 5.610 Ἠδίτηβοθῖι (Τη4. 1061]. 5. 18) ἀτὰ, ποάστοι 416 ΝΥ ουῦ- 
βέβι!θηρ 8]]6γαϊηρβ ΟΥ̓ΡΔΒΊΒΟΠΘΙ Ὑα πα ἸηΒΌΘβοπάσθσθ ϑανών 56 1561 
γουθαπι Πηϊξθτη πϑποὺ υοκῦ; δθοἢ δῦ 65. πίοῆῦ ὑπαθηκΌδ᾽ (ΟΌΜΟΙΙ 
Καοίπθενγοσβ 5: ΟΠοΥ), ἀαίβ ἀ16 ΒΑ ἀβομυ ΠΟ η6 Ξὐθ]]ὰηρ ΕΥ θυβθ οὐδ 
τοι ἄθη βρϑζοσοη (ἰθβομτπθοῖκ, πϑ] μον ΕΔΥθΘπσοσθηβθίζθ (ὑ18 μελαί- 
νης .. πυρρὰν... πορφυρέᾳ) 1Ιο ίθ. ΒοΥθοΙσϑ σὺ πασᾶ. ΝΌΘΟΙ ρουπα- 
ΠΙΟΠΘΥ ἘΠ Ὑ 61}, ᾿πᾶθιι οΥ ἄθη Ὑοὺβ 816 πϑοὴ 818 506110., οααγο ἢ Ἃ6Γ 
ΖΑΒ] πη π θυβοῃϊθα σορ μυριόνταρχος τἀπᾶ τρισμυρίας Ὀθβοιερὺ σῖτα ἀπᾶ΄ 
ΖΙΡΊΘΙΟΝ οἷπθ βυτητηθίσιβομθ ΟἸ]θάθυαηρ ἀον Αὐΐζαῃ! πη (ϑιη8] 2 υπᾶ 
4τη!} 8 156) 510} ουριθθύ. ΥΥ. 5. Τ. ΒΙαγᾶββ πηγαῖς δὲ. 

Υ. 8156.(Ὀ. Τοῦ Υ. Καῆῃ 8415 υπηδύσο ΕΥΚΙασαπρ σὰ αἀ6πῚ σόυῆθ- 
σοβοπᾶραῃ Υ. ἃ. 815 Τηξουροϊδύϊοη. Θυβο ΘΙ η6η. 

Υ. 8106. πυρρὰν ϊ6 Ηάβοιγ., πυρσὴν (815. αὐξ560}}} Ῥογβοη. ὙΥ. 5. Τὶ 
Υ. 817. Ὑ]ΘΙ]οἰομὺ χρῶμα, ἅδ᾽ πομῦ νορ ἀ6Υ ΕἌγΡθ6 ἀογ Ηδαΐ, 80ῃ- 

ἀοΥη ἀ65 Βαγίθβ 416 βαρ 18{: 
Υ. 818. ᾿ἀρτάβης τοῖῦ Μοᾶ. ὕὈπρουι πγὔγαθ τηϑη δἴπμθη ἀον δαῆσθη 

ταὶ Αὐἴδρ- ὈΘΡΊΠ ΘΠ 85. ῬΘΥΒΙΒΟΠΘη ΝΆΠΙΘΙ ὙΘΙΤΠΙΒΒΘα ; ΘΌΘΗ ΒΘΡΘῃ 6 
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αν. ᾿ἀρτάμης, ᾿Δρσάμης (ἀυο0ἢ ᾿φἀρσάβης Βπᾶοὺ 515}} Ζὰ νἱϑὶ ΑΒΗ] μον 
ΤΠ 05). ΝΣ]: 

Υ. 820. Ἄμιστρις Μοά., Βτύποκ Ἄμηστρις. ΑΘΙ 65 ἰδύ πίοῃῦ π8}γ- 
ΘΟΒΘΙΏΠΟΙ, αἀδἰβ Α50Η. ἄϊδβθη θθκαππίθη ΥὟ οἰ ΘΘυ ΠΆΙΉΘ (Βσοά. ΥἹΙ1 61. 114. 
ΙΧ 108. 111) οἴπθιη Μϑῆπθ Ὀοϊσϑίθοὺ μΒῶρ6. ΥΥ. 5. Τ. 

Υ. 821. Βοίπο ᾿“ριόμαρδος ἄρδεσιν (τοῦ Βοίποῃ [ΘΙ] βριύζθη, 5. ῬΥότη. 
880). ῬΟΥΒΟΙ πἰπημηῦ ΖΜ ΊΒΟΠΘη ᾿Δριόμαρδος ἃ. Σάρδεσιν θη ΑἸ5Γ8}} 6165 
ΟὟΘΥ ΤηΘΏΤΘΥΘΥ ὝΘΥΒΘ 81, 

Υ. 820. εὐτύκως ΔΘ 100} ἐ 85 τηϑίδθ πα π]ο ββαρσοπαθ εὐτυχῶς 
ΘΘΒΟΒΤΊΘθθη. ΞΌΡΡΙ. 969 ἃ. 994 τ. Ηδβγο. εὐτυκές Ππηαοῦ 510} (6. ρ]ΘΙΟΠ6 
ΒΟΒΓΘΙ͂ΘΒ]ου. 

Υ. 826. ΒΙεαγάοβ δὲ τε. 
Υ. 829. Μοα. τοιῶνδ᾽ ἀρχόντων (ἀπ ἔρον ἅἄον. 1116 γῸΠ ΘΙΠΘΙΏ 

Ῥγζϑη πβομθη Κοιγθκίου νῦν). Ιοῃ πᾶ τοιῶνδ᾽ ἄρ᾽ ὄντων τῶνδ᾽ σο- 
᾿ΒΟΒΤΊΘΌΘΠ, Ὑ6 ] 065 Ἰθιομὺ 1ῃ τοιῶνδε ἀρχόντων ἀροΥρθηθη Κοπηΐθ. 7Ζοάθη.- 
[8115 μΒαὺ νῦν Κοῖπθ θυ πἀπα Ἰκοίπθη ΥΥ οί. 

Υ. 880. δ᾽ (ᾳ80ῇ παρόντων) [6 }0 ἴτθ Μοά. ὑπαὶ ᾿ἰϑὺ ἀπηδύιρ. Ὑν8Βτ- 
ΒΟΠΘΙΠΠΟΗ μαὺ δ ΑΒΟΉγ]ο5 παῦρ᾽ ἐγ ὀλίγ᾽ ΘΘΒΟΒΥΊΘΌΘΗ. 

Υ. 884. Αὐϑ πόσον δὴ 465 Μρά. 1ϑὺ τη Πϑομὺ πόσον δὲ Πογρθβίθ]ῦ. 
Ἡριτηβοθῦμ ([πᾶ. 1061]. 5. 28) πόσον τὸ πλΔ. ὟΥ. ὅ. 1. 

Υ. 887. Αυὺ ἄθι Πα μἀβο "Ὁ ΠΟ Πθπ βαρβάρων τοῖῦ θείῃ, Β]οταηο]α, 
Βοίπθ, Ἠδὶπ ππᾶ (βρεθου) 6. Ἠθιτπᾶπη βάρβαρον; ΘἸΠΘΥ (61 πϑπῆρθη 
ἘΘΉΪΟΥ ἴῃ ἀοὺ ἰΠρουύγαραμηρ ἃ1ι5 ΟΥ̓ ΟΠ ΤΟΙ 6156. 465. ΑΒΟΠΎ]ΟΒ 1 616 ΟΘΥ 
Ἐρδύθυηι Ζοιῦ, γ9]. 18. 8384. ΤΌΠΟ ΌτΒ᾽ Κοπ]θϊίαν βαρβάρους δ [5ὺ 416 Βηΐ- 
βίθμππρ᾽ (468 {ρου θἔδυίθῃ ἀῃογ ΚΠ] ἄγ. Ἡθπηβοθῖμ (μα. ὕπου!. 8. 81): 
πλήϑους μὲν οὖν σάφ᾽ ἴσϑ' ἕκατι βαρβάρων ναῦς ἂν κρατῆσαι. ὟΥ. ὃ. Τ΄. 

Υ. 842. ὑπέρκομποι ἀ16 Ἠάβομν., ὑπέρκοποι ΝΥ ΔΙτΘ 6] ἃ ἀπα ΒΙοταΠο]ά. 
Του ΒΘ 06. ἘΘΠ]οΥ 827. 881. Ασομ 860. 4δὅ ϑιθθῦ ἀν Μρᾶ. ὑπερκόμπω, 
ὙΟ 685 ὙΘΥΡΙΊΘ [5 ὑπερκόπῳ ογταθυῦ. Απ τ ῆγθυθη ϑύθ!]θη σοβίαθθὺ 485 
γουβηηδίβ πὰν ὑπέρκοπος ((Πο. 186, Αρ. 4067, ὅορᾷ. ΑἹ. 197), τ Βγθηα 
ὑπέρκομττος τϊγοθπε5 ἀπο ἀἃ5 Μοίγατη σοβογαουί γα. 

Υ. 341. δ0. ῬΙδ Ῥρυβοῃθηνθυίθι!αηρ,, 416 ΟΌΘ ΔΠΡΘΠΟΙΉΤΉΘΗ δύ, σὺ 
νου ϑομᾶϊσ μού. Ῥοὶ Μρά. μα 1Ππΐθῃ ΝΟΣ 84:---δ0, ἼΔΙ58 α150 βοβοπ μοὶ 
8417 θη ῬΘΥΒΟΠΘ 6 ΟΠ561 Ρορίηπθη. ΑἸ]6 ἀρηῖρθα. Αὐΐθῃ 46. Οτναπαηρ' 
ἴον ῬθυβοΏΘη πα ουβα Κὔμπθηῃ ποῦ ῬοῥἸθα ρθη. Ιῃ 8417 1} Ἠδγίαπρ 
ϑεοὶ γὰρ, ΒΙαγαθ5. ϑεοί τοι βου θΊ θαι, ΟΠ 6 Νοΐ. 

Ὕ. 8607 5610 ΚύομΙν πϑοῃ 868. ἴον ἄθῃ Κυίΐθρβριδι ἄοὺ ῬΘΥΒΘΥ 
Υ6]. τθ. ΑΌΠ. ΤΠ θυ βίο Κ] 65. πὰ. 416 Ξθθβοβιδοηῦ Ὀ6Ὶ ϑδ]τη15ς ἴῃ θη 
ΒιύσαηρθΌ. ἃ. Μάπομ. ΑΚ. ἀ. ὙΝ 155. 1892. 1. 5. 28 

Χ 971: Ἡθυτηδητι Βοηγοιοῦ ὄν ἐν ἦν. 
Ὑ, 812. ὑπ᾽ εὐθύμου πο Μοά., πῖῦ ὙΙοίοῦιαβ, Ῥυίθη, Ηδίτηβοθῦ 

(μά. ὕγοει!. 5. ὅ9.) ἃ. ἃ.; ὨΙΠΘΟΥΕ, 6. Ηδιπᾶπῃ ἃ. 8. ἐχθϑύμου, ντδϑ 
ἘΘΙ͂ΒΘῚ. 5011 ΔΗΪΤΗ] Πηροΐδῃβ, 00] Βεάοαξαῃρ, 16. ΔΌΘΥ ΖῈΠῚ ξο]σοπάθῃ 
Ὕγ86 πιομὺ ῬΆΒΒΘη γγἴταθ, - Ἠοἰπιβοοίμ, τοιαῦτ᾽ (ϑἰαὐὺ τοσαῦτ᾽. Υ. 5. Τ'΄ 
ΒΙαγάθ5 ἀπ᾿ Εἶν ὑπ᾽. 

Υ. 8:6 δεῖπνόν τ᾽ [ὰν δεῖπνον ϑολ]Πῖσου. ϑίαθθ ἄθϑβθθθ ΒΙουηῆθ]α 
ϑοίνας, ὈΘ556 Ἠδυΐαπρ; ϑοίνην. ΑὉΘΥ ϑοίνη Ῥεοαραΐοῦ δἷπθ ἄρρισθ Μ8}1}- 
φρὶῦύ. ΕΠΠοὺ τὰ δεῖπν᾽. 

Υ. 882, Ἠουύαμρ δίπλοον, Θνθῃίιθ]] δίπτυχον: .,416 Ατἰβίθ Ππηρ' ΘΠ ΘΓ 
ἀορροεϊΐθῃ ΘΟ ΒΈγΘΙηΘ πὰρ ρθη ἄδ8 ὙθγάΘΥῬΠΟΗ6 ἐν ἀϊθ Ῥργβου: 8. 
Ἡβργοά. ὙΠ] 89. βδησηῦ ποὺ σὰ 886 (τρισίν). Α. Τπᾶτσὶρ, ὙΥΙΘΠΟΥ 
ΒΙ ΖΌΠΡΒΌ. 1860, Κ. 401: δὴ ἧς διάπλοον, πηΐον Βουαηρ' δὰ ΤΈῸΚ. 
1 7; τ καϑίστη ᾿ὲς πόλεμον τὸν στρατόν. Ἄρδι. ἀϊθβ ἰβὺ ἱποποδέϊν, Ὑγ8 5 
Ζᾳ πάννυχοι πολὺ Ρϑίβυ. 1... Βομυηϊαῦ παννύχοις. πα διαπλόοις: ἘδαΘΗ6η- 
βίθιη: καὶ πάννυχοι δὴ διάπλοοι. καϑίστασαν κτὲ. ὙΥ. ἣ΄. 1. 

Υ. 888. ἤχει. . πάρα' μολπηδὸν κτὲ. ΒᾶΡ6 10}. [ν ἠχῇ ΟἴμρΘΥΘ 
Ἡδπάβομν, ἠχεῖ) πάρα μολπηδὸν σΘ ΒΟ θθη. ΥᾺ]. δὐπαϊθη ὃ. ΤΆ. 
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Υ. 891. τάφος ἔν ἀδὰθ ἄθιὴ Ξΐπηθ ὑϑηὶρ δα βρυθομθηᾶθ φόβος 
διδα να 1116γ. 

Υ. 414 ἃ. 410 5πα ἀ16 ὙΥογτέθ ἀρωγὴ---παρῆν ἀπ ἔϑραυον-- στόλον 
γουίαπβοηῦ. 16 στἹομύρο Ογάππμηρ παὺ Κὔομ]γ πουρ βίη] (ἔϑραυον--- στόλον 
Καῦη ποῦ Νομβα σὰ ἄθῃ αὐτοὶ γογαορυβϑύζθη ὡς δὲ -- ἀρωγὴ δ᾽ -- 
αὐτοὶ δ᾽ 561). 

Υ.Μ}6: ἐμβόλος Γὰν ἐμβολαῖς ΒΘ δΉ]οΥ. 
Υ. 411. δὲ [τ τε οἷπθ 1ἴμροιθ Ἡδηαβοιυ. 
Υ. 418. ΟΡογάϊοκ ἔϑυνον, ΔΗΒΡΥΘΟΠ6Ππά. 
Υ. 420. Ηθϑδαϊδιη νουταποὺ ναυαγίων τ᾽ ἀνθοῦσα πδ0} ἀρ. 6004. 
Υ. 422. ἀκόσμω Τὰν ἀκόσμως οἴπθ Ἰΐπροτθ Ηδηβοδυ τ, 
Υ. 420. εὐχωλὴ [τ οἰμωγὴ Ηδ]πι. - 
Υ. 428. ΒΙοιιῆθα ἀφίκετο; Ηεοϊτηβοθίῃ, πᾷ. {0 61]. 5. δ48. οἷμ᾽ 

ἀφεῖλέ νιν, “χὰβ (οἶμα, Ἰτηροῦμ5) 485 7886 Εϊπἰγοίθῃ ἀον Ναομῦ Ὀθάθαΐθῃ 
501. ἵψ. ΜάΠπου ουϊππουὺ ἀδύθῃ, αἀαΐβ α16 ΒΟΒΙ Ομ ὍΘΙ βθασκ ὩΌΠΘΒτηΘη- 
ἄδθιη Μομᾶδ βἰαθαπα. ὙΥ. 5. Τ. 

Υ͂. 481. Τὰ ἄδν ον] θίθσαμηρ᾽ 4685 Μ8ά. στοιχοιγδροίην Βομοῖπὐ ποῖ 
416 τ] 166 ΞΟΒτ ΘΙ θαπρ στοιχαγοροίην ΘηἐΠα]θη Ζὰ 56ῖη. Οθπομη] 08 
στοιχηγοροίην. 

Υ. 482. Μιὺ Βεοομβὺ θοιμοσκὺ Ἠδυίαμρ, ἀδΙβ Ζιβδιησηθηβθύζι σῸἢ Ὑγ16 
τοσάριϑμος. τοσαυταπλάσιος οτδῦ 1ῃ Θ᾽ Βράὔθγθῃ τ ΒΒ ΒΟ Δ ΠΟΘ Ῥχοβῶ 
γουΚοιησηθῃ, ΑἸ ΟΠ ΘΥΊ ΒΟ ΔΌΡΥ ΚΟΙΠΘβυγθρΒ 5616η. [ΓὈΥΙΡΘΠΒ Ζοῖρθη ϑ 6 1168 
τγῖθ α16 σοσοηνγσιρσο ἀ85  Θβθη ἀπα 6416 Επβίθτμρ' ΒΟ] ΟΠ Υ ΒΙΙἀπησθη. 
9: ΠῚ 

Υ. 486. Τὲ5 πδηαβοιυ ]Π160Πη6 ἐπ᾽ αὐτοῖς ἢ [5ὖ 510}. νογέθι ρθη ἀαΥΌΝ 
ΞΊΘΠΠθ πρὸ Εὰτ. ἀπάτοιη. 802 ἐπ᾽ ᾿Ιλιάσι ζυγὸν ἤλυϑε δούλιον, αἀπᾶ 
ἀῦτοι ἄρῃ ΟΠμαγαϊίου ἀν ΠϑπΘυ, ὑγθ]οΠθη ἀἃ5 ΠΌΘΥ 416 ῬΘΥΒΘΥ σ᾽ ΚΟΙΩΤΊΒΠ6 
Τπρ]ᾶοκ μαῦ. {ΠὈυῖρθηβ Καπη 685 80 αἀαγοῃ α16 ν᾽θ] 6 ὙἹΏ ΡΒΌΤΗ (065. 
484. 489) βἰθβοπᾶάθη Παύϊνθ νϑυασβδοηὺ βοίη. ὙΥ. 5, Τὶ Τύχη. ἐπ᾽ αὐτούς. 

Υ. 444. αἰσχρῶς ἰδοὺ ἀρογῆϊδβθισ πθῦθη δυσκλεεστάτῳ μόρῳ τ. ὥθθτγ- 
Βαυρὺ ἀπρϑββομα. ἘΠΠ6 Ἠδπάβομυ Ὀἱοιος οἰχτρῶς. ΤΟ ΠαΡ6 αἰκῶς σ6- 
ΒΟΒΥΙΘΌΘΗ. 

2116: ἘΑΘ ἅλμης βὰν ἀχτῆς, ΔΒΒΡΥΘΟμοαα. δα ἐτατΠ1ον ἄχνης. 
Υ.-. 450. ᾿ ἐκ ἔν ὅταν Β]τηβΙθυ. 1656 Απαθυπηρ ᾿ἰδὺ ΒΟΟ ἢ] α168 

Ορίαὐινβ 415 "ὩΣ Ὧθ5 θη. νεῶν ρθη ποϊρ. 
οοΥ͂, 461. ἐξοισοίατο [τ ἐξσωξοίατο (αἶδ- κα ρον δὴ ϑΒίδμῃ!. Ὀῖθβθ 
Ἀπάργαηρ ογίογαθυῦ Β6Βοη ἄδγ ΑΚΚ. νῆσον. ἨΗουβιηδῃ ἐξωθοίατο. 

Υ. 481. κτείνοιεν Μϑᾶ. «. δ.: Υαγ. κτείνειεν, ουᾶσβ ῬΟΥΒΟΠ ατεί- 
γειὰν τηϑομίθ. ὙΥ. ἢ. 1. 

Υ. 4ὅ2. ἄγραν ΒΑΘ 10} ἔτ στρατόν σαβοίχί. ΠῈῚ ΒΟρΡΥ στρατόν 
βϑύχὺ ΘἾπ6 Ὑ γι πρππρ; ΨΟΥΘΒ τι. δύ ἀθονμδαρὺ ΒΊΟΥ πο δβαρθπά. Μι 
εὐχείρωτον ἄγραν νΒΊ. ΞΌΡΗ. Οβα. Κ. 980 τήνδ᾽ ἐχειρούμην ἄγραν. 

Υ. 409. Ἰθαίβ μὲν γάρ, ψῖὶθ α16 Ἡδηάβοησ. Ὀϊθίθῃ, πιοὺ στἹομθσ 1ϑὖ, 
Ἠ806 10} 5 ασϊθη 5. Τὅ ἢ. σοζοισέ. [0 παῦ6 ἀουῦ μὲν τἄρ ͵ γΟΥρΡΘΒΟΒΙΆ ΘΗ: 
ΔΌΘΙ ὈΘΒΒΘΙ Βομϑιηῦ, νγὰβ ὟΝ 611 βοῃγοιὺ, μέν νυν. 

Υ. 406. εὐαυγῆ ἔν εὐαγῆ Ἡρπαβίθυμΐβ ἴδ πὶ ΕΓ. ΞΌΡΡΙ]. 652 
ϑεατής, πύργον «εὐαγῆ λαβών. γϑ]. Ζὰ πγ. ΒΔΟΟῆ. 600 (ΑΠΠΔΗρῚ. } 

Υ. 418. οἵ... τούσδ᾽ ἔν αἵ... τάσδ᾽ ΤΒυτοῦ. ΕΒ Βαπά61} 5168 πἰομέ 
ῬΙοΟΙΒ ἀτὰ α16 ΒΟΒ ΡΟ, ΒΟ Θσι γΟΥΖ ΒΥ ΘΙ586. ὑτὴ (88 ΘΟΒΙΟΚΒ81 4685 ᾿απᾶ-- 
ΠΘΘΙΘΒ. 

Υ. 480. δὲ ἀϊ6 Ἠδπάβομυ. 1)68 Ποθονἕθ}}1 (απα ΤῬΙπἀογίβ) γε νοὺ- 
Βοβιθθῦ ἄθη ορθηβαῦ,. (ΑΜΕΠΤΟΥ ον οι --- βομβίρ ΑΒΠΥΘΥ, 
ὙΒΠγΘμα ἀοοἢ στρατὸς ὁ λοιπὸς ΒΘρΘ μου βίῃ). ΝΟΟΙ ὙΥΘΠΙΘΘΣ τούς 
1δῦ Ἠριτηβοοίῃβ (Ν ἸΘἀου μϑυβίθ]ὰηρ ὅ. 91) ναῶν τε... στρατός ὃ'΄ ὃ λοιπός, 
ὍΘ ]6η6. ΟἸΘΙ Ομβἐθ ]απρ ΠῸΥ ἄδπη βυαυ μα νγᾶγθ, θη σοὸπ ὈΘΙ θη βθιύθπ 
ὙγΘβθη 108} ΟἸΘΙο 65 δαβροβαρὺ σγᾶγαθ ὑπᾶ πἰομί, Ὑγ16 ΒΙΘΥ, ἔαϑὺ Εύραρθαῃ- 
σοβούχζίοβ (16 Β]ούίθ σϑυψθίθ 5108 ἀαγοι α16 ΕἸπομύ, ἄαϑ ΠΒΠΘΉΘΟΣ 8 θ6Σ 
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Ῥοβύδπα ν]616 Ὀγδηρθ818 ππα οὐ] ργοίβο γϑυ]αβίθ). ΥΥ. 5. Τὶ ΕΒ 1 [8ὐ 
5108 δὲ πΙῖομῦ το 802 τϑομύξουθ ρθη (,.ουτη 6}1 56] θυ α1σο ΑΠΥ Παρ 81 
16 ἔγάμπουθ Εὐχ!πηρ Υ. 471, ΔΌΘΥ 85 ΔΗ]δ 5 σοπ Αὐοββδ8 Βταρο ὟΝ. 
5. ΤῊΆἪ. ὙΙΘΙ]οιομῦ νεῶν ταγοῦχοι. ΤΘ΄ΟΟἢ δύ γὲ πᾶοῃ (6Υ ΕἸηοπ δύϊοη 
γοῦ 478. ὅτὴ Ρ]αὐζθ. 

Υ. 488. Ἠδτυΐαπρ' οἱ δ᾽ ἐκπερῶμεν. 
: Υ. 489. πόλεις 1,. ΘΟΒΔΠΠΟΥ δὰ5 465 Μρᾶ. πόλις, Ὀοβυδυρὺ ἀασο 6 πη 
ῬΊΌγ4115 ἐδέξαντο. Απάᾶθυθ Ηδηάβομν. πόλισμ᾽. 

Υ. 492. ἔς τε τοῦ Μρά. οἷο. οι Βοθουίθ!]5 Κοπ]θκύαν ἠδὲ αὐτοὶ] 
Ηατνύαπρ' τοῦ Ηθομῦ, ἀδίβ 5160 ἄθτη ΤΥϊπηθίθυ ἔγθιμα 861. ὙΥ. 5. Τ᾿ ΑΡϑὺ 
ΥΩ]. Εατη. 188. 

Υ. ὅ08. σεσωμένος ΒᾶῸ6 ἴ08 Γ σεσωσμένος σοδοίχύ. ΥΩ). Οὐγ88 
δρῖρυ. Ρ. 60. 

Υ. 806. εὐτύχει α. ΟΝ. Βοβπθίαθυ (ηὐτύχει ὈΙΠαοΥ ἐν εὐτυχεῖ. 
Τι. ΒΟΒΠΠ1ον εὐτυχεῖς πύον Ὑ ΘΥρ] θἰομαπρ σοῦ ἔπ. Μοά. 219 ἢ δίκη γὰρ 
οὐκ ἔνεστιν ὀφϑαλμοῖς βροτῶν ὅστις. . στυγεῖ. 

Ὗ. 018. ταῦτ᾽ ἴστ᾽ Ζ8ΚΆΒ. 
Ὁ 5Ὲ: ΒΙοιαβο]ὰ ὦ δυσπάλαιστε, ϑιδαπ]16ν ὦ δυσκόμιστε, ΒΙαγ 65 

ὦ δυσφόρητε οὐδ᾽ ὦ δυσκάϑαρτε. --- Π16 ὙοΥρΡΊΘΙ ΟΠ παπρ' ταῦ 4712 ἀπᾷ 84, 
ΒΟ16 ον Τυτηθίου Κῦπηξθ ο] θη τηϑοῆθη,, αἀδβ 416 ὑο 56. τη ΤΆ ΘΕ. 
τηϑπθι [)6 τη6η8. ὑγαρ. Ὁ. 17 ἀθν Αὐοββϑ Βαϊ ζι]θσοι ΒΘΙΘῃ, 50 ἀδίβ α1686, 
1 ἹΤΩΤΊΘΥ͂ ἸμαΙν 1 46 ]]ΘΥῈ ΒΑΒΒΌΠΡ,, ΠΡΟ οἰπαπάδν δαβγϊοῖο: ὦ δυσπόνητε 
δαῖμον .. οἱ ᾽γὼ τάλαινα... ὦ νυχτὸς ὄψις. Αὐτὸ Ππαὺ 45 βΆ ΖΘ 8- 
ΒΡΥΒΟΙ τοῦ ἄθιη Βοίθπ, βονγιῦ 65. 510ῃ ἴτπὶ ΤΥΪΤηθίου Ῥονθοῦ, ὈΙΒΠΘΥ 
Αὐοββῶ ρϑίμηνυ; ἀ6γ ΟΠον Βαξ 5:6} παν τηθ 80} Ῥούθιρὺ (266. πηα ἀδηπ 
πίθου 592). Ἰπάθββθη Περσ. γένει, ἀδ5. ΠΘΟΒΓΟΙροπμα6 ὑμεῖς ἀπα α16 
Βοζίθμαπρ' ϑαΐ ὡς στένειν πόλιν Περσῶν 50 16 ἀ΄ἴ6 ΑΠΔΙΟΡῚΘ νορ 848. 
γιϑίθη, 416 ὕϑιβα ἄθιῃ ΟἼΟΥ Ζὰ 1ᾶ58θη. ὙΥ. ὃ. Τ. 

Υ. ὅ16. ἐνήλου ταοῖῦ Μρᾶ., τϑ]οπ6 Ζοιυουτη ϑοἢ σὰ ἄθιη ἀατοῃ α85 
Ζοιυπουῦ ΔαΒροαγ κύρη Ακίθ ᾿οἰπεῖρ: ῬΡδίβυ. Ὑρὶι. 911 ἐνέβη. ΟΡ. Ο. Β. 
208 εἰς τὸ κείνου κρᾶτ᾽ ἐνήλαϑ᾽ ἡ Τύχη. ἴΌ. 1811 ὦ δαῖμον, ἵν᾿ ἐξήλου. 
ὙΝ. 5. Τ. ἐνήλλου γὔπσοτο Ηδη βου θπ, ἐνήλω ΒΙοΙαΠο]α. 

Ὑ. ὅ24. Ἐν ἐμῶν ογαγίοῦ τηϑη ΕΠ 6 ηπ πϊομὺ οἴσω [ἴγ ἥξω 
Ζὰ ΒΌΒΥΘΙ 6 180. ᾿ 

ος Υ͂, δ21--81 πεὺ ΝΙΚ π πθῸ} 861 υτηρσοδίθ!]ῦ. ὙΩ]. Ἡ. ὙΥῸ1], ἀπ 
ἐγὐϑηβροβιῦοι 46 υοὺβ δ η5 165 Ῥρύβθβ αἰ βου. Απππδῖτο ἀθ 1᾿ἀββοοῖδ- 
ἀϊοπ- ῬουΥ 1 Θῃποουσαρθιηθηῦ 465 ἐϊπαθβ ουθαπθθ ὁ ΕὟΔΠΟΘ. 175 δηπέθ, 
1898 ». τὅ---19. Αὐοῦ α16 Ὑγοτγίβ ἐπὶ τοῖσδε τοῖς πεπραγμένοις 51π6 ΠῸΓ 
ΠΙΘΙ π8οὸ} ἀοΥΓ ΒΥχεμ]ππρ 4685 Βοίθῃ 8ῃ ᾿ἤγΟΥ ϑἰ6116. Οοηνδαὺ {σὺ 
521-- -ὕ8ϑ0 τ. Βοῃγοιοῦ ἴῃ 581 καὶ μή τι πρὸς κακοῖσι προστεϑῇ κακόν, ἈΌΘΥ 
ΘΠ 616 ΟΌΘη ὃ. 14{- σοσθῦθπο ΕὐκΚΙἥσαπρ' ἀ16565 Ζιιβαῦζθθ τἹοῃθρ 158, 
ΚΆΠΠ γῸΠ ΘΙΠΘΥ ΒΟ0]ΟΠΘΗ 8 τι. ΕΠ 510}: ὉΠ ΘΠ ΒΟ ΘΙ ]ΠΟΠ θη. ΤΎΘΗΠπρ 65 
ΖΒ ΘΠ ρ Προ θη θάβθ βθίη. Υρῇ Δϑ. Μοίζροι, Β]. ἢ ἃ. Ῥᾶγυου. 
αγιπ. ϑοηϊν. 1884 5. 488. Ῥ. αἰταγα, ἤθν. 46. Ῥ}110]. ΧΧ (1896) 5. 18 
- [ἴὰ ὅ28 σϑῦθῃ πιστοῖσι 1προγτο Ἡδπα βου θη, ἀον Μρα. πιστοῖς, νγ685- 
ΒΔ] 108 ἔγῦμποι πίστ᾽ εἰς ἄπιστα φΟβο 6 Όθ αι. Π86. 

Υ. ὅϑ2. Ὁ16 βοηϑὺ ρϑίδ Προ Ευρϑπζαπρ νὸπ ΤΌΣΠΘΌιΒ ἀλλ᾽ ὦ οἱδθὺ 
ΘΙΏΘη. γ6γ5, ἄθιῃ αΘ ΤΘΡΘΙτη δ [5168 Οᾶβιν ΓΘ 810. γοι ἀθη ΠυΊρ θη Ετρϑα- 
ΖΆΠΡΘΗ μὲν, γὰρ, τῶν, αὖ, τὴν, δὴ, τοι, νῦν, οὖν τι. ἃ. ΘΥΒοΠοΙηῦ ἅδ5 γοη 
Βομας γογροβομΪἄροηθ, μέν ἅτα Ραβδθηδβέθμ, 

Υ. ὅ806. Νδοι ἀϊθβθια Υ. πἰτησηὺ ὙΥΠ]δτηονγιὑ οἷπθ Τλΐοϊο ἃιι. 
Υ. ὅ81. ἁμαλαῖς τοῖῦ Ῥτίδθη ἃ. ἃ. Ηδιταδππ. Μαϑᾶ. ἀπαλαῖς. ΑὟΥ. 5. Τ' 

098: 95. νον . εὐ τα ΒΟΠΑΥ  β᾽ηνρ' νουτηπίοθ μαῖαι γονάδες 

μαὺ ἂπ ἀθῃ ὙΊΘΌοΓ. (μα να) ἀΟΟΠ οἷη 11|σὰ βου μθ5. Εἰππαδιηθηΐ. 
ὙΥ̓ΔΒΥΒΟΠ ΘΙ ΠΟΙ ΘΥ ὙΥΔΥΘ 5 δα 16 Κὺ Ζι πολλαὶ ΝΥ. ΠΙπαουδβ μητέρες οἷκ- 
τραί, ν5]. ΒΌΡΡΙ. 61 οἰκτρᾶς ἀλόχου. ῬΟΟΙ βομοίαὺ ἀρουμπασρὺ οἷὰ Ζαβαὺζ 

-. 
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ποῦ πούνθμπαϊρ' Ζὶὶ βϑῖπ, ἀῶ ἀα5 Μουκιη8] ἀοὺ Κυδί]οβισκοιῦ (ἀμαλαῖς) 
ἀθα ἢ) σοππρ δα ἀὰ8. ΑἸΤΟΥ ἀοΥ ΕὙασθπ ΠΙηνγοὶβύ. 

7. ὅ89. διαμυδαλέους Πᾶθ6. 10} Γ -οἰς φσΘΒΟΒΤΙΘΌΘη. ΥΩ]. Ηδβδ. 
Βπουΐ. 270, ὅορῃ. ΕΠ. 107 δάκρυσι μυδαλέα. 

Υ. δ46. θη Βα αἀβο νυ ΠΟΘ Ξρου]αῦν Παρθη α. Ηρυτηδηη ἀπᾶ 
ΒΔΟῺ ἴῃτη ΡυΊθη, Ηδγίαμηρ, ΠΙΠπαοΥῇ ἴῃ ἄθη Ῥοβιίν ἀκορέστοις νοΥα πα 6], 
{Ππχυν 6 1} 7Ὁ 150, ἀδίβ Ἰοὐχίθυθυ, θη ΟΥ ἀου]]θίθυς τνᾶγθ, Κοίπου Βθδπ- 
βίδπ ἀππρ πηζου]]θροη ὔππηϊο: ΔΌΘΙ 65 ἰδῦ ποῦ ΔΌΖΌΒΘΗΘΗ, ΨΥ α6Π. 
Βα ρου αῦν ἄθη Τοχὺ δ θ οἰ γον θυ θη 50116η, ὙΘΏῚ ΘΙ ΒΙΟΗὗ ἀυβρυ ΠΡ] ΟΕ 
ὙγΥ ; ΔΈΟΙ πιγαὰ ἀΌγΟἢ ἄθη Ῥασ τη] ΚΟΒ 8 ΟἸΘ56. Θέ6116 οἱ σιθυῦθβ ϑυβύθση. 
γῸ ὈΪ]ΟΙΒ Ζγθ 1 ὕἴϑυβθῃ, ἃ. ἢ. οῖη Τίγασηθίθυ μου θοισθηγῦ, 50 ἀαΐβ Ὗ. 
ΤΙπάουῖ 510} ρϑπουϊσὺ 58}, τὴ Πουμδαρὺ οἷη γιουίθβ ϑγβύθμν σαβύδημ 8. Ζὰ 
Ῥυηρθπ, ἴῃ 616 Μη οἴμθῃ τγοιΐουθη 615. ΒΙποΙηΖια]οῃίθη. ὙΥ. ὃ. Τ, 

Υ, δ40. ΒΙαγαθβ κἀγὼ ϑρῆνον. 
Υ. ὅ48.. ῖ6 οὐβίθ Ζ26116 ἀθὺ ϑύτορμθ Ἰαυσίοῦ ἴτὰ Μρά. νῦν γὰρ δὴ 

πρόπασα μὲν στένει, αἷἴΘ ἀρ’ Οορθηβίσορηθ (ὅ68) πεζούς τε γὰρ καὶ 
ϑαλασσίους. Ζὰᾳγ Ηρυβίθι]ὰηρ ἀοΥ ΠΘΒΡΟμβίοη βἰηα ὈθΙά6 γάρ ρουΠρῦ, 
85 ϑυβίθσθ π8 0} ῬΟΥΒΟῚΒ ὑΟΥΒΟΠΪαρ, 85 Ἰούχζίουθ {681 Ὀθγθιΐβ ἴῃ ΘΙ ΠΟΥ 
7ὔπρονυθη Ηδηβοινθ. ἘΘηβο Βα ΌΘη α16 Ηδηάβομν. οἱ ρου ἤββισθβ γὰρ 
ὭΘΟἢ μὲν δὅδ0, τγ6]0ῃ65 σπάθα θϑβοιυιοὺ με. 

Υ. ὅ49. ᾿Δσὶς (ν6]. 210) ἐὰν ᾿“σιὰς ΒΙοιαῆθ14 ἀπ ἐκκεκενωμένα ἐγ. 
ἐκχκενουμένα Ηθγτηδηη ΖῸῚ Ηθυβίθ! ] προ ἀν ΠΘΒΡΟΙΒΊΟΗ. 

Υ. δδ2. ΒΙαγάθβ ἐφέσπε. ; 
Υ. δὅ8. Μρα. βαρίδες τε ποντίαι. Ὅϊ16 Αοσορηύαϊογαηρ ΠΗγῦ ΔΌΘΥ 

γῸ 56] 08ὺ δα΄ βαρίδεσσι ποντίαις διιάθγου Ἠδηάβοῦσυ. ΟΠ πᾶσα ἀϊ6. 
ΤΟ] σησ ἀοΥ Ομ] ἃ ΖυΊΒΟ θη Χουχθβ πᾶ α16. ΘΟ Β1ΠἜθ. ἀπὰ α16 Αὐββαρθ 
ἐπέσπε δυσφρόνως γομ Ἰούχκίθσθαῃ Καὰμη ραββομθα. Ποὺ θεν (πβύσαμῃ.) 
ΘΙΌΘΕ Θηἰδρτιοπῦ Υ. 5685. ὙΥ. 5. Ἔ- ἑ -- 

Υ. δδδ. ἘΠ: “Ζαρεῖος μὲν 806 10ἢ ἀπῇ 465 Ὑ ϑυβιηδίβοβ ἋΟΥ ΑἸ 
βύσορῃθ ψΠΠ|Θ6η Ζαριαῖος σοδοίχύ. Ὀιπαοτῇ Ζαριὰν μὲν, ΔΌΘΙ νρΊ]. σὰ 681. 

Υ. ὅ00. Τδῖίβ ἰὴ αἱ δ᾽ ὅμόπτεροι (σαν ] 10} βυθοῦ τηδη αἱ δ΄. 
τηϊῦ Βγαποκ) ΔΙΝόπτεροι 5ὑθοκύ, παῦ ϑοιαί, ουκαππῦύ. (ΟΥ̓. Ηθδα]δηη δὲ- 
δυμόπτεροι). 

Υ. ὅθ4. ἠδ᾽... χέρες [ν διὰ δ᾽... χέρας Ὀιπάοτῇ, ᾿ 
Υ. δ08Ε πρωτομόροιο.. ἀνάγκας Τὰν πρωτόμοροι.. ἀνάγκαν ΒΊοτη- 

Π6]α, --- ληφϑέντες σΘῦθη Ἰΐπροσθ ΗἨδηάβοην., Μοϑα. λειφϑέντες. ὙΥ611 
πρωϊμόροιο, Τοαὺ ποντομύροιο. ε 

Υ. ὅ11. 16 Τιῦοκο Βαὺ Ηθυτηδηη τοῇῦ ἔρρανται δαθσοῖ ]ῦ ἃ8 581. 
γγ͵Ὸ ἴῃ ὈΥΖΘΕ ΙπΊβοπθη Ηδηβοηγ, ἀ85 τηϊβυουβύδπθθθ ἐρα Ζὰ ἔρρανται. 
ουρϑηχὺ 1δῦύ. ϑογοῖ στέμβοντες, ἸπάθΙη ΘΙ νουμοῚ Κυχρείαν 5οῃγοιθῦ. ΙΘΗ 
Β8θ6 αἀδῇν οὔθ Απάθυηρ 465 γουμουρθῃθηθη Ὑρυβοβ στέμβονται 

Υ. ὅτδ. γοᾶτιν ἔν βοᾶτιν πο ΟΠο. 828 ὟΥ. Ἠρδάϊαμη, 5θὴν ὑγϑῃγ- 
ΒΟΠΘΙΏΠΟΗ. ᾽ 

Υ. ὅτ0. ἁλοσύδνας [ᾷν ἁλὶ δεινά ΝΕΌΘΥ. ΡΒ. 

Υ. ὅ81. Π1΄ΊΆ6 Τιοβατὺ 465 Μρᾶ. ἐραδαιμόνι᾽ δῦ ἃὰ5 οὐράνια υπᾶ 
θη ΟἸοββθη δαιμόνια Θπἰδίαπαθη. Εθ δῦ αἰβδὸ ποῦ τψῖθ ρσουμη]108. 
βοιὺ Ῥούβοῃ δαιμόνια, βΒοπάθτη οὐράνι᾽ ἀΔ ὮΙ Ζὰ βϑύζθῃ. 

Υ. ὅ88. ἠπύουσιν (ἀπύουσιν) ΠΑΡ6. 108} ἐν ἀὰ8 πἰομέββαρθπαθ δὴ 
μλύουσιν φσΟΒΟΒΥΘΌΘη. ΒΙουηῆθ] ἃ σπο]]ΐθ χλάουσιν 5οΒτθῖθθη. ΑΡΘΥ 6186 
Πδβρομβῖοι ροβίδἑίου ἀϊθβθβ Υουῦ πιομῦ ὑπὰ δή Ὀ]ΟΙθύ, τ ]ομθ85. πῃ 
τηθιβίθῃ ἀπβίοίβ ουτθρῦ. 
ςΟΥ͂, ὅ84. Μοΐποκο (ῬΗΠοϊοσιβ ΧΙΧ Κ΄. 2861.) βοβγοῖὺ ᾿ἡσιανάν, ν“61} 
ΑΒΘΉΎ]ο5 βέαύς δὴν γνἱβθιηθῆν δαρὸν σΘΌταθομΘ ἀπᾶ δὴν ἀδ5 Εαύαχατα 685 
Ζοιύνοτίβ ουΐογάθυι νγῦσαθ. ΑΌΘΥ ἴῃ ἄρ Βουθοβύριηρ,, 485 ΚαἐθρΌΓΒΟΒΘ 
Ῥγξβθηβ σὰ βϑίζθῃ, θονισκὺ δὴν Κοῖπθ Ἀπάθυυηρ, υπᾷ ἀδίβ ἄβοι. δὴν 
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πϊομὺ δ πθΡρθη δαρὸν σοῦτϑομθη Κῦμπμηθ, ἰδῦ οἷπο τ 1ΠΚ0 ] 1006. Ὑοτδῖιβ- 
βϑίζαπιρ. Ὑ. 5. Τὶ 

Υ. ὅ89. ἄξονται [ᾧν ἄρξονται Ἠδὶτα: 616 νογαβροῃοπᾶθη Ργϑθβθηδ 
οὐ Τογάθυτι ΘΟ ΠΙΘΥ ἄα5 ῬυάΒθη5, πα ἄθιη ϑηπιθ ὈΘΒοπου5 ἴῃ ΘΕ ὈΙπαππρ; 
τηῖϊῦ προπίτνοντες ΘΕ ΒΡυΙοἢῦ ἄξονται ὈΘ5ΒΘΥ 415 ἄρξονται. 

Ὑ, ὅ94. οἷς ΠαΡΘ 10} ἐν ὡς οΘβθύχζὺῦ πὶ (65 Ζιβατητη ΘΠ Πρ5 Ὑγ]]|6 ΠΗ. 
ψΙΘΙΠΘΙομὺ ἰϑὺ οἷσι λυϑῇ (δ. ν. ἃ. οἷς ἂν λυϑῇ) δὰ 5ομγθίρθη. 

Υ. 956. ἄρουραν ὔγν ἄρουρα Ῥογβοη. 
Υ. 698 βροτείων ὅστις ἐμπερὴς κυρεῖ ἐπίσταται, κακῶν μὲν ὡς 

ὅταν τινὰ κλύδων ἐπέλθῃ [ν κακῶν μὲν ὅστις ἔμπορος (Ἰὔπροτο ΗδηΒΟὮΓ, 
ἔμπειρος) κυρεῖ ἐπίσταται, βροτοῖσιν ὡς, ὅταν χλύδων κακῶν ἐπέλθῃ. ΥΕ]. 
Βρ1]. ῬΆ11Ο]. Ὑ οΟμο βου 1884 5. 909. ὟΝ. Ἠρϑαϊδιη ὅστις ἔμπαιος. 

Υ. 002. πνεύματ᾽ [τ δαίμον᾽, “611 τύχης (ΒΙοτηῆθ] ἃ πἀπιπθίποα!βο ἢ 
τύχην οὔθ᾽ τύχας) οἷπ ΝοΙηθη ὙΟρΘη5 ουξογαογί, π πγθμα δαίμον᾽ πϑοἢ 
δαίμων ὐογνη5β1ρ 150. ἢ 

Υ. 008. Ἡδϊπηβορίῃ, πᾶ. {Π0 61]. 5. 124 ἐμοὶ δ᾽ ἄρ᾽, 815. Απποπάσθπηρ 
α6Υ. νου πουρθηθηᾶθη ϑϑηΐθηζθη δ Ἰῃσθη ΕᾺ]]1. ΑΌΘΙ ἃ πάθυθυβοιῖβ 1ϑὺ 1Πγ6 
οἰσθηθ Εσδἢγτπρ' ἀπο οἱπθ Βοδυθ ρπιτρ' 1 ΠῚ Ὁ]]Ο Θτη 6 ὟΥ ΠΥ ΠΘΗτηΠΠηρ' 
πα ἀθ ΠΟΥ γὰρ τἱομύρ. ὙΥ. 5. 1. 

Υ. 004. Απᾶθτθ τἀνταῖα, νυ ΠΥΒΟΠΘΙ ΠΟ τὙἹ Πρ: ΠῸΥ τητίβ 65 ἀδηη 
ἔν τ᾿ ὄμμασιν ΠοΙίΒθη. Ηθγνολᾶθῃ πλέα τὰν ὄμμασιν χκἀνταῖα φαίνεται 
τὰ ϑεῶν. 

Υ. 005. ὙΥΔΕΥΒΟΠΘΙΠΟἢ ἰδ παιάνιος στ ΒΟ ΠΥ ΘΙ ΘΗ. 
Υ. 009. ἔστειλα Ἰΐπρογθο Ἠδπάβοηνυ. 16 Τιοϑεασὺ 465 Μρά. ἐστείλατο 

ἰϑῦὺ γ᾽] θοῦ δα ἔστειλα, τέκνου συν ΚΖ τ  ι.. 
Υ. 614. ΒΙαγάθβ μελαίνης ἐν παλαιᾶς. Ξ 
Υ. 0106. Τ)α5 ΒδΠ βου ΠΟ Π6 βίον νου οι αὶρὺ 1.. ΒΟΒΙΠΟΥ ροσθη Απ- 

ἀρυαπρθη 6 ἴσον, λίβος, βρύον, πίων τὰ. 5. χ. ΥΚΠΟΝ ᾿ἰδῦ, ΠΘΌΘη 
ὈΙΠοπα" ποῦ ΚὔΠΠΘΥ 8415 6 Ό6η δἰμηθπά. ὙΥ. ὃ. Τ. Νδϑυοκ εὐφύλ- 
λοισι ϑαλλούσης κλάδοις. τ 

Υ. 681. Ποὺ δῖηη ἀοὺ {ΠὈ6Υ]16 ἔθσππρ' ᾿ϑῦ πἱομὺ ο]αϊύ. ὙΥ61] εἰ γάρ 
τι χακῶν ἄκος οἷδέ τις ὄν πη τοῦ (οΙηρου ϑρήνων πέρας. ΑΘΥ οἶδέ 
τις Ῥεΐβὺ πιο συὺ σὰ μόνος ἂν εἴποι. Μϑδη οὐναγίοὺ εἰ γάρ τι κακῶν 
τῶνδ᾽ ἔστιν ἄκος, μόνος ἂν ϑνητῶν ἄρος (ΗΙ]ΐδ, γρ]. ΞὍΡΡΙ. 88) εἴποι. 

Υ. 086. βάγματ᾽, ἢ [ὧν βἄγματα Ὀϊπᾶονῖ, Πῖθ56. Ἀπάθυπμπρ Κοτησαῦ 
ΒΟΟΙΙ ἀπ Ὑουβιηδίβ τγ16 46ΠῚ ΠἼΠΠ6 σὰ βἰαθίθῃ. 

Ὗ. 0687. λίαν βοάσω Βᾶ06 ἰοῃ ἐὰν διαβοάσω σοδούχί. 580 σῖτα 68 
τη ρΊοἢ, 416 ΠΘΒΡΟπβῖοπ ΒΘυΖιιβύθι θη ππα βοάσω 815 ΘΟΠ]. 8ΟΥ͂. Ζ] ΠΘΏΤΊΘΗ, 
θθηπ ἔα. Καπη 65 ψϑᾶρυ ἀ6Υ Βογη (Επτ. ΗΘ]. 1108 5οῃγοιθὺ Μαβρυ. 
ἀνεβόασα) ποοῖ ἤθη ΠἼΠηΘ Π8ΟΠΗ, ἋΟΥ 45 Ῥτδθ8. θυϊοσάθση πσαθ, Β61η. 

Υ. 088. Απὴ ΞοΒ]α586 ἀοὺ ϑίσορηθ ψ116 81 ϑΟΒ]τπι556. ἀοὺ ΑΠὑΙΒ ΟΡ ΗΘ 
Βομοιηὺ οἷπθ Τηὐθυ]θ κύϊομ διιβοθ Ὁ] 6. σὰ 561η. ΠΟΟ παρθ 10ἢ ποῦ, 8π 
ἀ85 ΑὐἹβίορ δ ηῖβοῆθ ἰαυοῖ (8. ΟΡΘῃ ὃ. 18) χὰ ἄθηκθη. 16 βρῃγιηηΐοι- 
αὐῦρθη Ιου] Κύϊομθη 81 ΞΟΠ]π1556. ΟΟΥ ΘἔΤΟΡΠΘη τπῦῖθ ἀἃ5 ΕΡΕ τηπΙοΝ 
662, 611 νυτάθη 6 616 Βροῦοβ γοῖὴ (ἀθβδιηύοπουθ γουρϑίσαρθῃ, 616 ΟὙΘῚ 
ΒΘ σορΡΠΘηΡΘΆγΘ ΔΘ ΘΕ ΒΟΠΘΙΏ]1Ο νορ θη αὐτοὶ στοῖχοι. 

Υ. θ4ὅ. τὸν οἷον [ἄν οἷον Βοίμθ. 80 πιγᾶ ἀθν Ηϊαίπβ ἅτ οἷπ- 
ἔφομδύθη Ῥθβϑιἐρί. 

Υ. 0647. ἁνὴρ [ἄν ἀνὴρ Βυγπου. Τϑαῆθ] Ὀ6μ1610 ἀνήρ (τι ἸΔΠΡῸΥ 
Θυβύθυ 51106) 6], 7611 βοπδὺ 0 οὖχϑος φΘΒΟΒΥΘΌΘπ που θη τη5868. 

Υ. θ0ῦ0. θη Βδπαβο 1 ΟΘΠ6η Νοτιηϊπαύν (νρ]. 6517) ᾿Διδωνεὺς τὴ 
ἄθῃ γοκαύν νϑυσσϑη 6] Πἰθίβθ αἰ ΕυκΙάσπθηρ ἐν ἀ16 Ἐπίβίθμτπρ' (68 
μη ἀβο ΒΥ ΠΟ ῃθη ἂν εἴη δαΐσθῦθη πᾷ ἀδτηϊῦ ἀθυ Βυυποῖκβομθα Ετηθη- 
ἀδύϊου ἀνείης ἄθη Βοάθῃ θηὐζιθμθη. ὙΥ. 5, 1. 

Υ. 661. θοὸν Μϑᾶ. μαὺ δαρεῖον, οἷον ἄνακτα δαρείὰν ἠέ. Μιὺῤ Βομας 
ΒΑθ6 10} ϑεῖον ἐὰν οἷον σοβϑύσὺ ἀθέου Βοβϑι ραπρ 65 ἸΟββθιηΒ δαρεῖον, 
ἔουποὺυ ἀνάκτορα τοῖῦ ΠΙπαον ἐν ἄνακτα, 6 ]Π10}} Ζαριαῖον [ἂν δαρείὰν. 
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Θιπάοτ δῖον ἀνάχτορα “Ιαριᾶνα. ΑΘΙ 16 ουτη Ζαρειάν οὗὔρὺ Ζαριάν 
Βπάοῦ β᾽ο βοπϑὺ πἰσροηᾶθ, ΒΊαγ 68. σίαρεῖ᾽, ἰαυοῖ, (ἰχαῦ οἷ) πδοῖλ ΑὙἸΒύοΡἢ. 
Ἐτό. 1029. 

Υ. θ0ῦ0θ6. Μρά,. ὑπεδώκει, νοῦ ἄθῃῃ ἸΚουγοϊείου ἴῃ εὖ ἐποδώκει, νϑὺ- 
σα 610, Τάπδα. ΕΆΡΟΙ εὖ ἐποδόχει, ΟΥαιΒ. ΠΙΠΔοΥ εὖ ποδούχει σο- 
τοῦ παῦ, νοὴ ποδοχεῖν (ποδουχεῖν, νρ]. σκηπτουχεῖν) --- πόδα (νεὼς) 
ἔχειν, τῷ ποδὶ κυβερνᾶν (ΒοΙκοΥ Αποοῦᾶ, [γ». 297, δ). Υρ]. ῬΟΙ], 1 98 πο- 
δοχῶν --- ὁ ἐπὶ τῶν οἰάκων καϑήμενος. (Ἴ', α΄, ΤΙΟΙκου εὔποδ᾽ ᾧκει). 

Υ. ὁῦ7. 1)΄16 Βομγοιθιηρ βαλλὴν ἀθ5 Μοά. βύϊπητην ψοᾶθυ σὰν ΔΌ]6Ι- 
ὕπαρ ἄο5. ουθοθ ΠΟΟἢ. χὰ (ὑΘροηΒί ΟΡ Π6. [πῶ θη Ἠϊαύβ χὰ ὈΘβοιθρθα. 
Βοχοιύ Βοιάϊου 09. [9 ἱκοῦ τὐὰ Πιμάου ἔλϑ᾽ ἱκοῦ τόνδ᾽ ἐπ᾽ χτῇ. Ὑ. 
5. Τι Ὑρ]. Βορρ, ΟἼοββαν ὅ., 288. φ . 

Ὗ. 601. 106 Ταιῖθιβ ἀϊοηῦ στὰ {Προυραπρ' γοὴ ἄθιῃ ΙΟΠΙΪτΟΒ. χὰ ἄρχῃ 
Τορεύδοη. Ἡδυύαμηρθ τὲ τιήρας ὰγθ ραπ σα, θη ἄδχὰ α16 αθρθη- 
Βίχορῃθ βύϊμητηΐθ. ὙΥ. 5, Τὶ 

Υ. ὁ Ππαρο 10 “αριαῖε [τ δαριανοὶ (νοι ἄθηη Κουγθικου ἴῃ δαρειὰν 
οἷ νουναπαθ10) σοβομυθρθη. Ἰθθηθο 071. Ιου] ἃ “αρεῖ, ἰαυοῖ ὩδΟ 
Λυϊβίορη. Τπγῦ, 1029. 

Υ. ὁθῦ. αἰανῇ [ἅν καινά τε σὰν ἩρυΒΟΙ]Πηρ ἄθὺ Πθθρομβίοη ΕΠ ΡΥ, 
Υ. θὁ006. Ὀιπαονα δέσποτα δεσποτᾶν ΠΟ [80 γ᾽ 0] 1 οηῦ ἄθη ΛΑΒΟΏΥ]ΟΒ 

56] 08ὺ νϑυθοββου. (461 ἃτ5. ΜΙ βΒνουβ 15. θ᾽ ΟΥ̓ Θα Βόηθα. Ὑ Θπ αππηρ' 
ὃ. δεσπότου φΟΒΟΒΥΘΌΘΩ. ΠΡ θη Κα), δῦ ἈΡΘΙ 51 ΟΠ. οἷπθ Ὑ ΟΥΟΒβουαπρ, 
τ σν τἶν 

Υ. ὁτῦ. Του Τοχὺ Ὀιούθὺ (ἀσοβθθη νορ ἐξέφϑινται 619, νῖθ ΒΊοιι- 
βοΙὰ ἄδθ παρ βου 1000 ἐξέφϑιν)᾽ αἱ νογθοϑβουὺ πα) ἀ16 ϑ'ομυοίθαμρ 
ἄο5. Μά. θη Ὑγ611] 816 πῃ . ] ραν Ἰζουγαρὺ 150. .0 16 Ἐπηθηδεύοη ἀἴΘΒ6 Υ 
βϑη βἰμη]οθθη Δ ουθο ἰϑῦ γομ ν]0]6η νϑυβαοηῦ νγουᾶθη; ἈΌΘῚ ὑγῶβ 516 Ζὰ 
βίαπαθ ροῦυδομῦ παῦθη, παὺ ἕαθί πἰομῦ τηροῦν ϑἴπη ἃ18. ἄδθ {ρου Ἰοἴουθθι 
βαρὺ Ἠαυθαησ. ΠΙΠΘΟΥΒ πθιιοϑύου Ὑ ΟυΒΟΒ]ρ' δῦ: 

ὦ πολύκλαυτε ϑανὼν δυνάστα, 
τί τάδε φίλοισι περίβαλες 
δίδυμα γοᾶν ἁμάρτια; 
πᾶσαι. γὰρ γᾷ τᾷδ᾽ ἐξέφϑινϑ' αἱ τρίσκαλμοι 
νᾶες ἄναες, οἰοῖ. 

Τλαροὶ ἰϑὺ ρον περίβ. ἁμάρτια οηὐβομιθ θη ἀπραββθηα, ἄθηπ ὅα5 Παῦ 
Τλαγθῖοβ. πἰομῦ ρούπδῃ; ορθπβο πιστὰ δίδυμα πὶ ΤΟ]σοπάθι π]ομῦ ἀρ ο ἢγύ, 
πηᾷ γᾷ τᾷδ᾽ ([{ ἀ16565 Τιϑηα --ς ῬΘΥΒΊ θη Ὁ) ̓ἰδϑὺ διοῖ. ὑγθηΐρ' οἰ ]θιοηθηᾶ.. 
Ῥυΐρθηβ δῦ 65. ΘΌΘηβο Ἰοιομύ, Ττουηθ γουβομ] ρσο τὰ Ἰυ Ἰβίθυθη, 15. πῃ- 

τηδρΊοι, οὔνναβ. ἃ] ]βοι δ ΒΟ οα]σοηοθθ ἀπ οἰπ]θαοη θη Τὐο  ρο5. δι α]- 
Ζιβύθ!]θη. Τρθη ἀδυιιμι νϑυΖ] θη. 1 ὅτι ἀαγαι ΠΙΘυ, τὸ Ὑ{11 πϊσαῦ 
οἷπθ Κυϊθίβομθ Ααβραθο ἄθβ υοἸκοα σὰ Ὀ᾽θύθη. μαῦθη, αἴθ ΒΘΒΒΘΙΙΠρΈΥΘΥ- 
Βομο. νοη ΒΙοιαΠο] ἃ, Παυαηρ, ΘΙ] τ. ᾧ. Δα α γθη, ἀπ ουνγμπθπ 
παν ἄρῃ νοη 6΄. Πουϊηδημ: τί τᾷδε, (Το ΒΡ 01. τίπτε,) δυνάστα, δυνάστα, ] 
περὶ τὰ σὰ διδύμῳᾳ | δι’ ἄνοιαν ἁμαρτίᾳ | πάσᾳ γᾷ τᾷδ᾽ | ἐξέφϑινται. 
τρίσκαλμοι νᾶες, ἄναες νᾶες; ΝΥ. 5. Τὶ 

Υ. 0817. Μᾶμῃ ουὐνγαυίοῦ. ψυχαγωγοὺς ὀρϑιάξοντες γόους. ΛπάονΗ 100. 
Ὑρ]. Αρ. 28 ὀλολυγμὸν ἐπορϑιάζξειν. 

Υ. 108, ΒΙαγάθθ σου φρενῶν. --- ΝΥ αἸκοΠ 61] ἃ ἀνϑάπτεται. 
Ν. τοῦ. Πιπάουνί ἀνθρώπεια δή τοι. 
γ. 110. Ὁῖο ἴῃ ἀθὰ Ποχὺ σοβούσίο Βοῃχοιθπηρ' ἄθ5. Μοά, χίθποη δα 0 ἢ 

ΑΒ τθηβ, 1... ΒΟΒΠΠ]ον, Ἡαυθαπρ ἄθπι ὅς 9᾽ ἕως ἀθ5 Ῥαγ, Α νοῦ, ὙΥ. 5, Τὶ 
Υ. τι8. Μεά. ἐν βραχεῖ χρόνῳ, ἡπροντο Ἡδπάβομν. λόγῳ, νγὰ8 ἀαρθη- 

ΒΟ ΘΙ Ώ]101. τ] ἢ ρ' ϑ0. , 
Υ. 180. ὙΥ. Μογοῦ μέγ᾽ ἐν. μέν ΦΗΒΡΥΘΟΒΟΠΩ͂, --- στένειν ἔ στένει 

ῬδΙον, ἀκ. ἄστη Ἰκομβοςαθγθη ὡς 61 ΑΒΟΠΎΪΟΒ ἸΠΠΤΠΘΥ 61 Τηῆη. [ο]ροῦ, 
Υ. 182. Ἠδυύαμηρ οὐ δή. τις. (ἀοιηροι οὐδέ τις πέρι. 
Ὑ, 7188, κοὺκ ἐν γ᾽ οὐκ ΒΙοιμΠο]ά. 

.- φοηρών ΩΝΝ 
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Υ. τ40. ἀπέσκηψεν τοῖῦ Μοά,, ψγὰ8 ἄθῃ Χρυύχϑθ ρϑβϑθηα ἃ18 Ζ16] ἀθὺ 
ροβοβιθαδουίοη ϑέσφατα ὈθΖοΙομποῦ. Ζάηρσοντθ Ηδπαβομγ θη ἐπέσκηψεν. 

Υ. τ42. Νδιοκ ϑεὸς ξυλλήψεται, ΒΙαγάο5 ϑεὸς ξυλλαμβάνει. 
Υ. τ438, ΘΙΟμ ον ἄθη Ζυβαιημηθηπαπρ πίοι ὈἹοῦ, βομοῖπῦ παομίγρ- 

ΠΟΠΟΥ Ζαβαΐζ σὰ 86. ΒΙαγάθβ ἐκρῆξαι [ἅν ηὑρῆσϑαι. 
Οοροι Ηρίπηβοθίμβ τπηὰ ὙΥ 6115. Ππηβ06]]ὰηρ’ νου 148 ἃ. 7144 βρυϊομύ, 

4αίβ ὅστις ἄδπη γοη παῖς ἐμός 4Σ11χὰ οηὐεγηῦ ἰϑὺύ. ΥΥ. 5, Ὁ. 
Υ͂. 1406---148 5.610 Τοαῦ ἀπὶ|: 748. 1417. 116, ΒΟΥ ΔΗΒΡΙΘΟΠοπα. 
Υ. τ41. Μαδὰ Κὔππίζο πέδας σφυρηλάτους οτνατίθη. 
Υ. 1418. Β΄. ὙΥ. Βομυιαῦ πεζὴν. . πεζῷ [ν πολλὴν. . πολλῷ. 
Υ. 149. ὧν δὲ ϑεῶν τε [ἅν ὧν ϑεῶν δὲ δαρυ]οῖη. δὲ ἀδΥ δ 

ψίοσίοσ ϑ'.6116 βύθῃθι, ψθπη 16 γοσϑαβοθῃθπάθηῃ δ οΐθ ψι6 719 οἷ οἱπ- 
ΒοΙ ΠΟ μ69 βαρ! θα ὈΠ]αΘη. 

Υ. τῦῶ. Τοαὺ ἀνϑρώπων. 
Υ. τῦϑ8. ταῦτά τοι [ἂν ταῦτα τοῖς Πιπάον. οΣ Ὀθδθμπηχηίο Αὐθκοὶ 

ἰθὺ θη σϑοϊρποῦ. 
Υ. τῦά. λέγουσιν (Ραγθο]Ρ) ἐὰν λέγουσι δ᾽ Ο. α. Ηδαρύ. 
Υ. τ01. ὕπι ἀἴδ Ἰοῃίβομθ ΕΌστὰ (ἀουρ]θι μοι 1 ἄρῃ ΟΠου θα θυ. γ0Ὰ 

121, 209 5108} πάρῃ, τυρὶ. Εν. Ιρῃ. Τ᾿. 418 κεινᾷ δόξα) ἐξεκείνωσεν πὰ 
488 νοῖὰ ὟΥ ὕυ δ βρ161 θηὐποιησηθηθ, ΠΟΥ Κάμη χὰ ἔργον Κοπϑίγαϊοτίθ πε- 
σόν τὰ Ὀοβοιξίσθῃ, 5]π4 4116 161 Ψουβο]ῖσο σοιηδοῦῦ πψογάρθη. ὅὃ0 ἃ. Ηοτ- 
ταᾶηπ ἐξερήμωσεν οὐοΥ ἐξεκαίνωσεν πέσος; ἃπιάοτο, ποηϊρβύθηβ ἐξεκείνωσ᾽ 
ἐμπεσόν (οἷο. ἐνπεσόν), ΝΥ͂611] ἐξεκεινώϑη παϑόν; πὰ Μοίποκο (ῬΒ1]|ο- 
Ἰοστιβ ΧΙΧ 8., 2576) μᾶ]10 ἄθῃ ὕϑυ5 ἐν ἀδ8. Μδομυγους θηθ8. ΟὙδιατη 1 ΚΘ Υ8, 
ΑοΥ πδοὴ οἷον οὐδέπω ΠΟΘ οὔνγαβ νουτηϊίβίθ. ΑἸ]ογαϊηρα υϊγαθ τηδῃ Θἰἢ 
γον, ἀδ8 ἄθῃ βοβδ 1 μθὰ Ομαγακίου 465 ἔργον ὈθΖϑιομπθίθ, ΒΟ ΟΣ νου- 
τηΐββθη ὟΥ. 5. Τ. ιΠ]διομῦ ἰθὺ πάρος [τ πεσόν δὰ 5ο0Βγ ιθθα. 

Υ. τ62. ϑδέανῥ οὗτε Βοῃγοιρὺ α. Ηοθυμηδηη οὗ γε. ΥὟΥ. 8. Ὁ. 
Υ. τ08. Ἠρϊπηβοθίμβ (Π 5. 68) μιτρηφόρου (Ηοτοά. ὙΠ 602 Κίσσιοι 

ες ἀντὶ τῶν πίλων μιτρηφόροι ἦσαν) δῦ τηᾶπομθ8 ἐὰν βίο, βομθιηῦ ἈΌΘΥ 
ψ ρει ρίσα νου ἁπάσης ᾿Δσίδος πἰομῦ σατα ΤῸπΘ ἀοὺ 6116 Ζὰ βὕμτασηθῃ. 

Υ, τοῖ μαὺ 516 06 115, ππΐθυ Ζιαβθϊχητηθπρ σορ αν. Ἡθηιάδππῃ, Ῥυΐθη, 
Ῥιπαοτῇ (6. Νὺὴ, ποῖ Υ. 116 σοβίθ!]ῦ, πο Νοηπαπρ 468΄ ᾿“ρταφρένης. 
16 ὕταβίθ! !ὰπρ Βομοιηῦ ταῦ ΔΌΡΥ (πιὐ- Ηοϊτηϑοοίῃ ΠΠ 5. 74) πϑᾶθυ ποῦ- 
το μα]ρ ΠΟΟῚ ΟΠ} ΠῚ γΘΒΥΒΟΒΘΙ]1οἢ. ΝΙΟΒὺ ποϊρ, ἀὰ 65 σᾷηζ σ]δαὺ- 
16 Εν 180, ἀα[5 ἀν ῬΙομέθυ, τ] ΒΘ ΠδΟἢ 5θῖπου Απβίοῃῦ σοῖ θυ σθβοβιοιύ- 
ΠἸομοθη Αὐξοϊηδπαουίοϊσο ἀθὰ Ναηθη Αὐὐαρῃγθηθβ ΖΘ Ιμη8] ΖῈ ΠΘΠΏΠΘΗ 
Βαίίθ, 4α8 ουβίθ. Μδ], Ὀδὶ ἄθπι ἰΐθυθη Ἡθυυβομου, αἴθ8. πὰ ἀπαθαίοπα 
ἐμπαῦ ἀπὰ ουβὺ Ὀεὶ ἀθπὶ χυγοιΐθη θη Νδιηθῃ αἰγοκῦ βούχίθ. {πυν υβομθίη- 
ΠΟ ΔΌΡΥ ἀθβ8 81}, τγϑῖ], πϑοι Υ. 1τ6 σοβοίψὺ, ον ὕου8 φρένες γὰρ α. 8. νγ. 
ἄδθπ Αὐξαρῆγθπθβ 56 ΠΥ ΠΠΡΘΒΒΘΠα γῸΠ Βθίπθη ἄνδρες φίλοι ὑτομπῦ ἀπὰ δ, 
γγῶβ α16 Τηαῦ 4116 Υ Ὑ ΘΥΒΟΠ ΟΥ̓ΘΠΘῚ ὙΥὙΔΥ, ΘΌΘΠ50 ππρεββοηα 8]}]61 ἢ ἃτπ|8 ΟΘΥ 
σοϊδέσοι ΕἸσϑη τα 1 ΟὨ Κοὶῦ 465. Αὐὐαρηγθηθϑ ἃ Ὀ]οιἑοῦ, ὙΥ. 5. Ὁ' 

Υ. τ09. Ε΄. ὟΝ. ϑομιιαῦ τνουταυξοὺ ἔϑηκ᾽ ἔταισιν εἰσιδεῖν φάος, 
ΒΙαγ 65 φίλην. 

Ὗ. 114. ον Μρᾶ. μαὺ Μίαρδος τοῖδ ἐς δου ος σὸρ αογ Ἠδπα (68 
5'6Β οΟἸ ΘΟ σοί θοσθ. Υρ]. 980]. ἡ γραφὴ ἡμάρτηται.. μήποτε οὖν γρα- 
πτέον͵ Μάρδις αἰσχύνη πάτρᾳ“. 

Υ͂. τῖ8. Καπη πηπιῦρ]οἢ σὸπ βομυοβ Βμουγίτοι, το βόμοι ϑοαϊ 
οὐκαππίθ. Πρπη ἀαΙβ Φυ βομθα ἄθτῃ ἔ]5Ό θα Ξτηθυϊβ ὑπ ΠΆΤΘΙΟΒ. ΖΦ ΥΤΟΙ 
Βοροπΐθη, Ναιηθηβ ΜΑΥΆΡΗΪ5 ὑπὰ Αὐαρθγομθβ, ἴῃ ἀον Μιΐθ σθύσθβθη 
56 Ίθῃ, ἰϑῦ πίομῦ παν ἀπρΘΒο ΒΟ ]ΠΟΉ, βοπάθυη Καμπ ἃ ἢ ΑΒ0}. βο] 8 πιομὺ 
δορίααθέ μαῦθα, ἀὰ ἀϊθ6 Βυνϑμπιηρ ἀθ5 [0865 (Ὁ. 119) Κοηπίμ]β 68 
τυ ΚΠ Ομθν Ηουραηραβ θονγοὶδύ. Αὐοὴ ἰδὺ πίομῦ τ ΒΥ ΒΟ ΘΙ ]Π16} αἴθ οὺ- 
ταξαπρ γο Βαμέϊου, 516 06115, α. Ἡδθυτθδπα, ἀδ8. ἀθὺ ουβ οἷ Ἀθβὲ βοὶ 

ΘἾΠΟΥ (γομ Αβοβ. 86] 08ὺ γουίαίβύθῃ) πᾶμθυθη ΑὈβίμσαπρ ἄρον αἰ γοὺ- 

βομυτοε, Ῥϑσβου. 1 
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Βομυγόσαπρ' ἀπ α ̓ῃγ6 ΜΙ ΓΡΊΘΑΘΥ, --- ΒΟΒΟ ἤἄθδυσθρθη π]οηὗ, νγ6 1] ΑὙ ΑΡΌ ΘΗ 68 
ἀοΟἢ πϊομὺ χυθῖτη 8} ροπδηηῦ 561} ΚΆΠΗ, 815 δυβίθυ ΒΟΟῊΪ Μ}16 815 ᾿ἰϑἐζέρυ, 
δ Οἢ οἰμθ ΒΟ]0η6 Αι γαηρ ΒΊΟΥ, 61 ἄθιῃ ΗΟ ΚΌΙΙΟΚ δαΐ ἀ16 ὈΙΒΗ σα 
ἩΘΥΥΒΟΒΘΥ (65 ῬΘΥΒΊΒΟΠΘΩ ΠΘΙΟΉΒ, ΘΗ ΘΗΙρ Ραββοπα πᾶσθ. ΟἸδαῦ-. 
ΠΟΠΘΥ ἰδῦ 16 Αμμδῆσηθ σοὸμ ϑομ2, ἀδίβ ἀ16 ΝΆγηθη (6. Β60}8 ὩΠά 6 ΙΝ 
ὙΘΥΒΟΠ ΟΥΘ θη, ΟΠ ΘΠ ΠῚ (Ἰοββαῖου τη ΤΥ θίου σοὈτδομύ, δ ἀθη Βδηα 
ΒΘΒΟΒΤΊΘ 6 γοσά 6 πα νοὶ ἀἸΘβθῃ ὙΘΥΒΘη 61 Ἰούζίο, πη ’Ὸ]σ 6 ἀ65 ϑ'Ομ θη, 
αδβ ἔχτος ἀὰ8 νουδηρθῆθπαθ πέμπτος (114) σοι υ ηγθ, ἴθ ἄθη Ταχὺ 
δοβοῦχί σογάθῃ 86]. ΝᾺ Κοιητηῦ ἤϊΖάραφις βοηδὺ πἰγροπαβ ἃ15 ΝΆΤΩΘ ΘἰΠ68 
ΟἸΘΒΘΥ Ὑ ΘΥΒΟΠ ΤΟΥΘΠΘῊ ΜΟΥ, πα 65 180 ΘΟ πΙοηὐ ΔΌΖΊΒΘΉΘΙΗ, τηῖϊῦ τγϑ] ἤθτα 
ἀοΥ ΝΘ ΟΟΥ ΚΟΙΠ ΠΟ Υ ΟὐΘΥ ἀθ5 Ηργοαοῦ δὲ 1ἀθη βο ἢ 561} 50}]06.΄ 
ΝΌΘΟΙ ὙγΒ ΒΟ ΘΙ] ΟΠΘΥ ἤπαθ 10} ἀδπμοῦ Ἠδγέπησβ γουμηαΐαηρσ, ἀδί8 (6. 
ὙΕΥΒ ΠῸΥ 8δ5 γαγδηΐθη Ζὰ Υ. 114 οηἰβίαπμαθη 561, (8, α16 ΒοΒο θη Ζὰ 
ὌΠΒΘΥΘΙ ϑί6116 ἄθῃ Βυυου 465 Καιῦγβοβ θ814 αρδίας, Ὀα]ὰ Μάρφιος, 
Ὀα]ὰ Μέμφις πθθπθη. ὙΥ. 5. ΤΌ Τὺ Τηξθυροϊδίου, τ] ομοΥ α16 Νδιηθῃ 
ΟΟΥ ΒΙΘΌΘη ῬΘΙΒΘΙ ουρσϑηζίθ, βοῃθιηῦ ΔῸ ἢ θη νουπουσθῃθμάθηῃ 618 σθ- 
ϑπαθυῦ σὰ ΠαΌΘη, ἀὰ α16 Απβιοηῦ σοη Α. 50861)1, ἀείβ Υ. 177 ὈγβρυΠΡΊΊΟΗ 
ξὺν ἀνδράσιν φίλοισιν αὐτὸς ἕβδομος σοϊαυξοῦ ΒαΌΘ, 567 δηβρυθομθμαᾶ 
158ὺ. Η. ὙΝΊΠΟΚΙΘΥ (8. ΟΌΘη σὰ 1705) 516 ῦ ἴπ ἄθιη βθοῃβίθῃ τ. 5:6 πίθῃ 
Κῦπισ αἀ16 χγθὶ ΠΘΌΘΙ]Θη Μαγίγαῳ ἃ. αμγαζαδία, νοὰ ἄθηθη ΠΆΥΘ1Ὸ5 1Π 
ἀοὺ Βρμιβυππι βου Ὀθυϊο  θί. 

Υ. 182. ὧν νέος ἔῶών νέος ἐὼν ΤΌΣΠΘΡΙαΒ, φρονεῖ νέα [Γ νέα φρονεῖ 
ἘγΓαταύ. 

Υ. 185. Ἠργσογάθη σύμπαντες [ὔγ ἅπαντες. 
Υ. τ81. Νδυοκ εἴπ᾽ οὖν Ομπ Νού. , 
γ. 190. Βέαανι]] 6. νϑυτηαἰοὺ νομόν ΤΣ τόπον, δυβρυθο θη. 
Υ. 191. ΒΙυποκ μηδ᾽ ἣν, ὈΘ6ΒΒΕΥ ΠΙπαογῇ στράτευμ᾽ εἴη πλέον ΟΟΘΥ 

Ὑ]ΘΙΉΘἢΥ στράτευμα πληϑύοι. 
Υ. 808. Ηδηβοθίῃ βούχὺ οὕτω δ᾽ ἐμὸς παῖς ἐγ κείπερ τάδ᾽ ἐστί οἴη. 
Υ. 809. σφίν Καπη πιοηὺ ἔν αὐτούς 5ἴ6 θη, ψ16 Πιπάοτῇ Πμ6χ. ΑΘΒ6Ε: 

Ῥ.1601 ρ]αυθύ. ϑϑρέ. 921 1ἰϑῦ σφιν ἃ τεκοῦσα ἴπ σφ᾽ ἃ τεχοῦσα Θιποπαϊοσῦ. 
θὲ: ἀον Πεύϊν Κατ σϑοϊσηθὺ θη αὔθ, 50 πιστὰ οὗ νιν Ζὰ ΒΟΏΥΘΙΌΘΗ 5611. 

Υ. 816. Ἠουϑιηδῃ κρηνὶς ἀπέσβηχ᾽ [ὔγτ κρηπὶς ὕπεστιν. -- ἀντ οη 
ἔπεστιν, ἈΠΒΡΥΘΟΠΘηα. --- ϑῥαϊε 465. ἈΠ ΌΥΘΟΒ ΌΔτΘη ἐχπαιδεύεται ἀοΥ Ηαπᾶ- 
ΒΟΠΥ. τηὐῦ ϑομαϊς τ. 8. ἐχκπιδύεται. Ὑ δυτηιζθὶπαθ Ζυ]Βομθηΐοση ἐχσπη- 
ὄγεται. τἶγι 5. Τ' 

Υ. 810 Βᾶθ6 1θῇ δὺβ Μίδα. αἱματοσφ. Πογρθβίθ]ῦ, σορθη ἀ885 νοι Ὠ1η- 
ἀοΥῖ (δπ8 σουησογθη Ηδη 50} γ.) δα σθηοιησηθπα αἱματοσταγής. ὟΥ. 5. Τ΄. 
ΒΙαγ65 τοσοῦτος ἔσται. 

Ὗ. 818. Ἠδυμδηπ ϑῖνες δὲ νεκρῶν. 
597 τὸ 551. ΖῈ 5915. ; 

Υ. 829. Βομςς κεχρημένον (βαρΙοαύ, οὐ τηοαθγδίϊοηθ 8ΠΪ1Η1 1Ππ61- 
ϑοηΐθηα). ὙἹΘ]]6Ιομῦ νουϑετεῖν κεχρημένοι... εὐλόγοισι σωφρονίσμασιν. 

Υ. 884. παντὶ [ἅν πάντα Οδῃηίογ. 
Υ. 841. Ῥαὺν ψυχὴν .΄. ἡδονῇ. 
Υ. 846. κακῶν [γ κακὰ ΒομᾶϊΖ. 2 
Υ. 850. παιδί μου ᾷν ἐμῷ παιδὶ ΒυτροαΒ. ΠῚ6 Απάρυπηρ ᾿ἰδῦ ὑπ- 

ΒΙσμου. Ὑ]]]οιομῦ παιδὶ δὴ (6 65 ΘΌΘῃ ΠΆγθῖοβ ὈΘΙΌΒ]Θη Βα) ΟὐδΥ τῷ 
τέκνῳ. Ἠδγνογάθη ΜΨ1}1 ἀϊθβθη Υ. βύγθι μη τ. νουμοῦ ἀλλ᾽ εἶμι δὴ λα- 
βοῦσα 5ΟὈγΘΙΌΘη. 

Υ. 80ὅ. ΒΙοιηῆθὶα ἀκάμας ἔτ ἀκάκας, ΘΙΟΠ65. ἀ6Γ Απδ]ορΊθ Ζὰ 
ὙΠΟ ΒΡΥ ΘΟ 6 Βομϑιηὗ. 

Υ. 8ῦ1. Ῥῖε Ἠδπηάβομγσ. εὐδοκίμου στρατιᾶς, σσοτᾶυβ ΝΥ ΘΙ] ΘΥ Ὀοΐτ16- 
αἰσομα εὐδοκίμους στρατιὰς σοτηδομύ παῖ. ϑοιῃτ εὐδόκιμοι στρατιᾶς, 
ΟἸΔΥῚ ἔαΐϊτηυβ δχϑγοϊΐα, Ρυηοθ εὐδόκιμοι στρατιὰς. ὟΥ. 5. Τ΄. 

Υ. 8Ὅὅ8. πολίσματα ἐὰν νομίσματα ΚαοΙρεΥ ἀπα ἐπέρϑομεν ἔν ἐπέκ- 
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ϑυνον (ΤΟΥ 9 ᾿ἰϑδὺ ᾧ τϑαϊοσῦ, ἀδμοΥ σουθμη] 10 ἐπεύϑυνον) Α. Ρ4]}115 (πὰ 
ἀοΥ Αὐβραῶθο ἀοὺ Απύρομθ Αἴπθη 188 ὥ. 108 χὰ ΤΥ. 290). 

Υ. 802. ἄνερας Πᾶ06 10} ουρϑηχῦ, ν761] δἷῃ 5010Πη65 ιιθδβύδηθιν Ζὰ 
{6816 πη βομοῖηῦ. Τα 6] ϑούχίθ τοῦ ἥοηνσθηκ εὔφρονας 61Π. 

Υ. 812. 5ὐαύῃ Πιπάονίβ αὲ ἐληλαμέναι 6 160, ἰγχούχ αὐ. Ἠδυτηδηη5 
τοίγωσεαπίο ἀἸούϊοπο ροϑύϊοα, ἀῶ 16 {Ππἰουβομοιππρ νοι ΒΘ] αὔϊν ἀπ ΑὙΘΙΚ6] 
ΒΙΘΥ ἀπρτθ κύβοι ὑπ ψηῖρ Ὀθρτπαρὺ ουβοποιηῦ (νρ]. ὅ68. 1002. 896), 
τοῖῦ Βυιποῖς αἱ ἐληλαμέναι σοποίχύ. Πθομβο 879 αἱ περίκλυστοι. ὙΝ. 5. Τ' 

Υ. 816. εὐρύχοροι ΒαᾶῸΘ 108 ἔτ εὐχόμεναι σΘΟΒΟΠΥΘΌ6η. ΒΙ]οιπῆοθ!α 
ἀρχόμεναι. 

Υ. 887. νηριτοτρόφους ΠΕΆΡ6 10] 5 ἄδὺ οὔθη ἃ. [6116 4685 Αἰῇῃθη. 
Τγ τὰς ἀγχιάλους πἀπὰ μετάχτους ΓΤ (5 5]Πη]050 μεσάκτους σοβούχυ. 
Ὑρ]. α16 ρϑυοβη!οηθ Ὑουβομυθι θαπηρ' γὺη μέταυλος ἴῃ μέσαυλος. ἴπ τὰς 
ἀγχιάλους δῦ οἷἴηπ ΟἸ]οββθιη σι μετάχτους 21 ΘΥ̓ΚΘΠΠΘΗ. 

Υ. 891. ἀδρθη 6. Ἠουτηδπηβ ΑΒ παἀθυαηρ ἀθ5. Παπἀβοιυ ΠΟ Π θη καὶ 
Ρόδον ἴῃ Ῥόδον τ᾽ 5. Υ εϑρῦρῃδ! 5 Π ὅ. 8:14. ΕΠ οπαδβοι δῦ 5. 81ὅ σορθπ 
ἐλαύνων (900) 5ἰαὐύ 465 γοῖὰ Μρά. ἀβρου]οίουίθη “Ἑλλάνων. ὙΥ. 5. 1. 

γ.900. α. Ηρυηδηη8 γουβοΒ]αρ ἐκράτει ὑνῆγ6 θυ πβομύ, ποῦ σσορθα 
ἃ ὙΝΙΘαθυποϊπηρ 4685 σ]θιομθη Ὑγοτύθβ, ΒΟΠ θυ τὰ 616 ἴπ ἄρτι [6646 
ΘΙΏΖΘ]η βύθμθηαθ ὥυμκορθ χὰ ᾿Ρδβοιτίρθη. ὙΥ. ὅ. Τ. ὙἹο]οιομὺ ἐκράτυν᾽ 
ἑτέραις (πῦ ἀπᾶάθγθιη ΞἸηΠ6. 815 ΧΘΥΧΘΒ). 

Υ. ο0ὐἢ. ἨἩριτηᾶπη ἀμφέρομεν [τ αὖ φέρομεν ΔΗΒΡΥΘΟΠΘΠά. -- 885 
ΠΘΡΌΘη πλαγαῖσι ποντίαισιι. πη Ζθ πολέμοισι ἢᾺθ6 10} 1π παλάμαισι γοτ- 
απ 610. ΠῈΓ φυγοῖίθ 1611] 465 ὅ.8ο]. ὑπὸ ϑεῶν ἐνεχϑέντα καὶ ϑεοῖς 
δόξαντα Κῦππία 510} δὰ παλάμαισι ὈΘΖΙΘΠ6π. ὙΥ̓611] πολέμοιο. -- Ὑ16]- 
Ἰοιομὺ ποντίοισιν. Ἐθθηβθο 1087. 4766 78}15 υϊχαθ υσιρι 68. 8580. ρθ- 
ΒΟΒΤΙΘ θη ΠΔΌΘΗ. 

Υ. 918. ἐμῶν τοῖῦ Μοά.;: γδτγ. ἐμοί. τ νϑιζθυθα Κη 10 ΜΘΙΠΘΙΚ685 
ἐσιδόντος ἐτῶν (νοι ἔτης ΕὙΘαΠα) σψοσθη 65 50 π8Π86 ᾿Ιθρθηάθη Μ|[8- 
ψουβύθ 4 Π15865 (415. ΟὉ νομ ἔτος) ὑπὰ 465 βοῃσγοι θη ὙΥΙαἀθυβρυιοηβ σοσθη 
α16. οὐἱθη α 150} - ἀθβρούβοηθ Απβομϑαπηρβυγθῖβθ πιομῦ ὙΘΠΥΒΟΠΘΙΠΠΙΟΗ 
βμάθη. ὙὟ. 5. Τ. 

Υ. 916. ΒΙαγάδβ ὄφελ᾽, ὦ Ζεῦ. 
Ὗ. 924. ἁδόβ. ταῖῦ α. Ηρφυταππ, Ῥαββον, ΠΙπαου α.- ἃ. Ἐπὶ οἴπθη 

ΞΙΠ. Ζ ΘΙ ΠΏΘη πα ἃ ἀ16 ΑΘ πἀθυπηρ ἀθ5 Πρου]]οίθυίθη 420 8--- 
ἴῃ 41408--- τἰὰ ἀον Τμαὺ Ἰδιομῦ 150. Υ]. ἑλειοβάτης 40. ὙΥ. 5. Τ. 

- Υ, 926. ταρφύς τις [γ γὰρ φύστις ΒΎΔΗΖ. 
Ὑ. 929. ΒΙοιηῆο]α ᾿Ασίας, νἱ6]] 6] ομῦ ᾿“σίς. 
Υ. 946. λαοπαϑέα σέβων [γ λαοπαϑῇ τε σεβίξων (τε αὺ ἨἩθητηδππ 

δουρί, σεβίξων παὺ ἘΠ]ΠΊΒΙΘῪ νου οββουί). 
Ὑ. 9406. γόον αὖ ΒΕῸΘ 0 ἃ ἀθη ἔο]σθμάθη ὕουβο ἐν πόλεως 

(ΟἸοββθια ζὰ γέννας) οἰπροβθύψΟ. 
Ὑ. 948. δ᾽ ἀρίδακρυν ἰαχάν [τ δ᾽ αὖ γόον ἀρίδακρυν Πογτηδπη. 
Υ. 9496. Ῥεῖ Μβεά. ρσἱθθὺ ἴτὰ ουβύθῃ Υ.: ἰάνων, ἴτη σζυγθιθθῃ 8ΌΘ. ἰάων 

τηῖῦ ν ΘΙ ἀ νοῦ χυοιίον Ηδηὰ, Υ. 1026 ἰαόνων. ΒΙοιηῆο]α τα. Ἡθυτηδππ 
ΒΘΌΘπ ἄβθογα}}] ἰάων φσΟΒΟΒΥΘΌΘη, τ)6 11] ἀδ8 Ιδῃρθ α ἴπ ᾿Ιάνων ἀπτδῃτ- 
ΒΟΒΘΙΠΠΟΙ δύ. Υ. 1014 ρσἹδοὺ ἀον Μοᾶ. ἰάνων ἐὰν ἰαόνων. 

Υ. 962. μυχίαν [ἅν νυχίαν Ῥαῦν. 
Υ. 968. ΟΡογάϊοκ δυσδαίμον᾽ ἀν᾽ ἀκτάν. 

; Υ. 9ὅ4. οἰοῖ καὶ πάντ᾽ ἐκπευϑοίμαν ἔτ οἰἱοιοῖ βόα καὶ πάντ᾽ ἐκχπεύ- 
ὅοι (80 Μρᾶ., δπάογθ Ηδηάβοηγν. ἐχπεύϑου). 16 γσοῖὰ ϑῖππ ρϑίογθσίθ 
ἙἘταθπάδέϊοι βομϑὶηὺ αἰ Τιοβαυὺ Ὧθ5 Μά. χὰ Ὀθϑύδυ θη. 010 ῬδββινΊβοῃθ 
Βεαθαΐαηρ' νορ ἐχπεύϑου (, 1αΓ5. ἀἸΟἢ δυβίτα ρθη") δῦ ἴπὶ πδομβίθη αταᾶθ 
ῬϑάθηκΠοη. Ἡδὶμηβοοίῃ οἱ οἵ, πάντ᾽ ἐχπευϑοίμαν. 

Υ. 969. “Ζοτάμας [τ καὶ ΖΙοτάμας 1,ΔΟΠτηδ ΠΗ. 

Ὑ. 961. ὙΥ61] ᾿“γαβάτανα. 
γ. 964 Ῥαὰτπ ἄκραις, γνἱο]]οἰομὲ ἀγαῖς οἄοτ ἐν ἅλμῃ Σαλαμινιάδι. 

“Ὲ 



100 ἈΒΟΗΎΥΓΠΟΣ ΡΕΈΒΕΗ, 

Υ. 900. οἱοῖ ἂν οἱοιοῖ ΒΙοιηΠο]ά. --- ποῦ δή [ἂν ποῦ δέ Ἐπροτ. --- 
Ἡδυτηδμῃ οἰοιοῖ βόα, ποῦ σοι Φαρνοῦχος ἃ. 964 οἰοιοῖ βόα, καὶ πάντ᾽ 
ἐκπεύϑου. 

Υ. 961. ᾿ἀριόμαρδος ἔϊτν κἀριόμαρδος ΒγΆπΠΟΚ. 
Ὗ: 915. ἐπανερόμαν Τὰν ἐπανέρομαι ΝΜ ΘΙΠΘΚΘ. 
Ὑ. 982. ἄλπνιστον Πᾶθ6 10) Εν Ἄλπιστον σΘΒΟΒΥΊΘΌΘΗ. 
Υ. 9860. λέγω Μι808 10} [ἂν λέγεις σοβοίζῃ σθρθη 991. 
Υ. 989. ὑπορίνεις ἔν ὑπομιμνήσκεις Ηδππᾶππ. ΥΥΔΠΥΒΟ ΘΙ ΜΠ ΠΟῊ ΔΌΣ 

ἴθ] οἵη ὈθΖθιομμθηάθσοβ γοσὺ (ϑύδαναϊβ νϑυτηαὐοῦ ἐπιδινεῖς) ἀπᾶ ἰϑῦ 
ὑπομιμνήσπεις ΑἸοββθίηὴ, 6 χὰ Ργοιη. 885 66. 5.080]. προσσαΐίνει ταῖῦὖ 
ὑπομνιμήσκει οΥκΙα τί. 

Ὑ. 992. βοᾷ μοι ἐὰν βοᾷ (α. 917 ἐὴ ἐή Τὰν ὃ δ ὃ Θιπάοτί. 
Υ. 998. ἄλλους ἐὰν ἄλλο Ῥτίδπ (ΒΙοπιῆθ]α ἄλλον). 
Ὑ. 994. Ῥιπαουῦ μαῦ, ἀφ δὲ ἀδ8 πδμαβοΒυ Π]0η6 μυρεόνταρχον 818 

- ΨΙΘΥΒΙ]ΙΡ (ι Κοπβοπδηξῖβο ) Ζὰ ὈΘμδμα 6] ὈΘαΘΉΚΊΊΟΗ πα, μυριοταγὸν 
ἴῃ ἄθῃ Ταχὺ σοβοίζί. 

Ὑ. 1001. ἑπομένους Ἠαυγδαηρ' Τὰν ἑπόμενοι. 
Ὑ. 1002. τοίπερ ἔτ οἵπερ Ῥαββου, ἀγρέται Τὰν ἀγρόται ΤοῦΡ. 
Υ. 1008. οἵᾳ .. τύχᾳ Τὰν οἷαι. . τύχαι ῬΆΪοΥ, ΘΌΘμΒο 1010 νέᾳ .. 

δύᾳ ἐὰν νέαι. .΄ δύαι 61]. ὙΥ. Ἠρδάϊδη πεπλήγμεϑ᾽, οἶδ᾽ οἶδα, δαί- 
μόνος τύχα. 

Υ. 101ὅ. μέγ᾽ ἄλαστε Πᾶθ6 10} ΕΣ μεγάλατε σΘΒΟΒΤΘΌΘΩ. 
Ὑ. 1020. τόνδε ἐᾷν τὰν δὲ Ῥογβοη. 
Ὑ. 1021. σεσωμένον ἔὰδν σεσωσμένον. Ὑρ]. χὰ δ08. 
Ὗ 1055. 5. σὲ 9491Ὁ 
Υ. 1086. ἐκολούϑη σουίησογα Ἠδηάβοῦν., Μρα. ἐκολούσϑη. 
Ὑ. 1081. ὙΦ ΕΥΒΟΒ ΘΙ ]10 νεῶν ἄταισι. 
Υ. 1038. θη ἀπερᾶβυ θυκιᾶτθ 1οἢ, ψ6 994, τηῖὖ ὙΥ Θϑέρ ΠΑ] ' ΠῚ 

5. 3949 Αὐτὴ. ἀυγΟἢ ΞΥΠΘΚΡΒΟμΘβϑιβ. ΠΙπαουῇ ἀθηκὺ δὴ δίαιν δίαινε (τΕ]. 
ἔρεσσ᾽ ἔρεσσε), ΤΟΙ ΔΌΘΥ ἀἃ8 ΚΟΙΏΪΒΟῊΘ παῦ (Δν. ᾿ὰᾳ. 821) Κϑῦτη 8 Ζα- 
ΤΠΥΘη βθη πῖτα. Ηριτηβοοίῃ 1 Κ. 852 ἴαιν᾽ ἴαινε, σψῶβ διαλύεσϑαι, 
τήκεσϑαι Ὀθαδαΐθη 5011. Υ. 5. Τ. ὙρΊ]. οὔθῃ χὰ 1006. 

Υ. 1089--41 αἱ 1041--49 ΒαΌΘη 1η θη Ηδη βου θη ἰἤτθη Ῥ]αὺζ 
ψογυίϑαβοηῦ τ. 1047---49 ϑἴβθῃθῃη ἴῃ ππησθκθηυίου ΒΘ ΠΘηΐο]σο (1049, 1048, 
1047). Οονδμη] 0} νουξϑαβοηῦ τηϑη τοῦ ΒΟΥ Ὀ]οίβ α16 Ῥεϊἀθυβϑιὺβ 
γουϑηβίθηθηἄθη Ὑἴθ 860, ὉΠ ΠῸΡ διαίνομαι πϑΟῊ δίαινε Ζὰ Ὀσηρθη. ΑΌΘΥ 
δόσιν κακὰν κακῶν κακοῖς ΠπΠαῦ ουὐβϑὺ β6Ιη6η σϑομύθη Ρ] ας πο στέναξζ᾽ 
ἐμὴν χάριν. --- ἴῃ 1041 νοητηπίοῦ ΒΙαγάθ5 στένειν ἐγ μέλειν. 

Υ. 1048 ἃ. 1061 Β406 108. ΞῈ. χὰ ΧΌ. πἰησαροίαρσι, ἄθῃ δίνω τ 1042 
ἃ. 1060 οηβρυθομθπμα. : 

Ὑ. 1046. ΒΙαγάθ5 ἄρασσε χρᾶτα καὶ ΠΔΟᾺ Ἐν. Ττο. 219, 1288. 
Υ. 1061. μάλ᾽ αἰόλα μεμίξεται μᾶθ6 10} ΝΣ μέλαινα δ᾽ ΒΕ μεμίξεται 

ΘΘΒΟΒΥΙΘΌΘΗ. 
Υ. 1τ0ῦ8. οἴ ἔν μοι ΤιϑομτηδΠη. 
Υ. 1058 Βᾶῦρ8 ἴθ ἄδξβ πη ἀβο ΠΟ μ6. μοὶ ῬΘΙ 6 μα] θη. Ὀϊποτῇ οἵ. 

ἘΌΘη5Ο πὴ [ο]σθπᾶθη ὕουβα χἀπιβόα, ἀδ5 Ρ6Ὶ βυῃζθϑίη Ζὰ ἰ686π; ὃ)1η- 
οτῖ χαπιβῶς ΝΥ: Ὁ. Ὑ ᾿ 

ΝΘΌΙ Υ. 1008 νᾶχθ, σψῖθ α. ἨἩθυσηδημ τἹο θσ Ὀθιηθυκὺ πμαὺ, οἴῃ ΑΘΓ 
Αὐξξογάθγαηρ (88 ΧοΥχοβ (αἰακτὸς) ΘΠ ΒΡΥΘΟΒΘΠΟΘΥ Ὑ Θμσαΐ ἀ65 Ὅπιουϑ Ζὰ 
οΥγασίθῃ, ΜἼΙΘ ΔΈΟΝ (16 Βριπθυαηρ' Περσὶς αἷα δύσβατος πϊομῦ ἴῃ ἄθπ 
Μαπᾶ ἄοθβ (μου ρῬαίβύ, ἄθυὺ 718 Ῥϑύβιθη ποῦ σνϑυ]αββθη πεῦ (απ ΡΥ ἀἸΘΉ, 
ΧοΥχϑϑ πἱομῦ πτοι Τριησϑιηδ 5. Π806 Ἰο᾿, τοῦ αι. Ηθυτήϑημ, ἀ6ῃ Τοχὲ 
σοβίαϊοῦ. ὙΥ. 5. 

Ὗ: Ἴ009᾽ Ὁ ΣΝ ΟὗΟΥ δυσβάϊχτος Ἰάπρογο Ηδηάβοθυ. ὍΠΟΥ 
Βγαποκ δυσβάνκτος. ὙΥΠδτηοννΖ βυθοῦ ΠΙΘΥ Περσὶς αἷα δύσβατος (ν6]. 
1018). απ ἰγ ἰὼ ἰώ δὲ ἀϊθ ὅ3,[6116 σοῦ αἰαῖ αἰαῖ ὰἃ. ἀϊ6 Αππϑμϊηθ 
σοι 11οἸθη δῦ ἀππδίϊρ. 
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Υ. 1072. ὙΥ611 ἰωὰ δῆτ᾽ ἀν᾽ αἶαν. 
Ατὴ ΞΟΠ] α5886. Πα 06 1οἢ Ὗ. 1014} ἀπα 1018, πδο ΑΠνγϑίβαπρ 1ΠΤ68 

Τημα]ύθθ ἀπ ἀπῦθυ Ὑ ὀγϑμἀθγιμηρ; ἅδον ῬΘΙβοπ ΗΠ ΘΖΘΙ ΟΠ μμπρ᾽, πη ΡΟ ΒΈΟΙΠ. 
50. οηὐβρυϊομῦ [ὴ --- ὀλόμενονι (ΘΙΟΠΘΒ, ψ0 κατοίκτισαι στρατόν ὟΥ. 1002 
φοῖσὺ, ἄθπὴ πον ἴῃ ἄθπ Μυπᾶ χζΖι Ἰορθῃ 150) Ἃογ Αὐῇογάθγαπρ' γοᾶσϑε, 
ἄδγ Αὐδταΐ ἰὼ --- δύσβατος ᾿ἰϑῦ ψΙΘάΘΙ, τῖθ πούνθπαϊρ 1ϑὺ, ἄθτη ΧΟΥχΘΒ 
φαροίθι]ῦ, ὑπ ἀδταπ 580}]16[8ὺ 0}: ἄδηπ ἀἷθ Εὐδταηνσ Ἃ65. ΟΠΟΥ5 
(πέμψω κτλ.) ὃ: οαἀθταρ Θηη, [5 ὙΠ τοι) Καῆπ 10 ἋἸΟἢ ΘΘΗ παν πο 
δύσϑρ. γόοι Ῥερ]οιίθης, ὟΥ- 5: 

Ἐ]πη6 ΠΒΡΙΘΟΒΘΠ6 ΒΟΥΤη ἘΝ Ἐροᾶοβ, ἴῃ ὅδ ἈΠΟ τῦῖθ 1η ἄθιη 
Κομηηοβ ἀ6Υ ΑπὑρομΘ πηα ἸΒΙη6Πη6 ἴῃ ἅδη ϑϑρῦ. σαθυϑῦ θη ὙΘΥΒΡΘΔΥ τηῖϊῦ 
ἄδθιη Ὁ πάθη, α8Π) ἹΠῚΠΊΘΙ 61 ΥΘΙΒ Τηϊὺ ἀθὴ δ Θ θη ἴῃ ΒΘΒΡΟΠΒΙ0Π 
βὐθεύ, παύ 61] Πουσθβίθῦ: 

ΞΕ. βόα νυν ἀντίδουπά μοι. 
ΧΟ. οἰοῖ οἰοῖ. 
ΞῚ. αἰαχτὸς ἐς δόμους κίε. 
ΧΟ. αἰαῖ αἰαῖ. 
“ΞΕ. ἰὼ Περοὶς αἶα. 
ἜΠ) Υ ὦ δυσβάῦκτος. 

ὰ ὰ δὴ κατ᾽ ἄστυ. 
ἰωὰ δῆτ᾽ ἀν᾽ αἶαν. 

ΞῈ. γοᾶσϑ' ἁβροβᾶται. 
πος 

ΞΕ. ἰὼ Περσὶς αἶα. 
ΧΟ. ἰὼ δυσβάῦκτος. 
ΞῈ. ἰὴ ἰὴ τ ΠὙ72ΊΗΤ σὲ βάρισιν φϑιτοί. 

ἰὴ Τὴ πέμψω τοί σε δυσϑρόοις γόοις. 



α Ῥεῖν. νϑυϊδηρογῦ 901. 
Ανπᾶρθῃ 465 θβομῖο Κ8 

5460. 
Αομαῖα ἴθ ΤΆΘΒΒΆΙ ΘΗ 

488. 
ἈΑΟΒΘΙοοΟΒ 809. 
Αα]οκύϊν βἰαιὺ ἀϑπρί. 8, 
᾿ βίαι ϑυθρείδηξιν 612. 
Αβοδυ οβ᾽ ρο ὔβομθ ἀτ- 

βιοῃῦ 85. 0, τΤΘ]ΡΊ ΒΟΥ 
Βῖπη ὃ. Τ1. 

᾿ἀγβάτανα 16. 
ἀγρέτης 1008. 
᾿ἀδεύης 812. 
ἀδοβάτης͵ 924. 
αἰνεῖν τηῖῦ ῬΑΥ ΟΡ 6048. 
αἴρω δ41, στόλον 198. 
ἀπκινώκης, 560. 
ἄκμονες λόγχης 51. 
ἄλαστος 990. 
ἀλάστωρ 884. 
ἀλλὰ μήν 220. 
ΑἸ ογαύϊοι 682. 
ἁλοσύδνη ὅτ10. 
ἄλλως τε πάντως καί 

689. 
ἄλπνιστος 982. 
ἄλσος 111. 
ἀμαλός δὅ8571. 
ἀμαυροῦν 228 Κυτύ. 
Ἄμιστρις 520. 

ἀμύσσω 118. 
ἄν ἀορροὶὲ 429. ΤΟ06. 
ἄναες νᾶες 080. 
ἀνάχκτωρ θ01. 
ἈΑπαρϑϑὺ (ΚΥ ΚΙΒΟΠ 61) Ὀ6Ὶ 

Νδχηθη 278, ἴτη ουβίθῃ 
Εὰὺ5 ἀὯἀ65 Τυύῖη. 848, 
γ6]. 800} 46. 

Απδρμοῦδ ὅδ0 
ἀναστρέφειν 1Ἰηΐγαη8.838. 
ἄναξ κώπης 3818. 
ἀνήρ Ουδηύ ξ 862. 
ἀντίποινα 410. 
ἀνύω ταῖν Τπῆπ. 1721. 
ΑοΥυ. Βράαραΐμπηρ 978, 

Ῥασύϊοῖρ τ02. : 

ἘΝ ΘΡΊΕΘΙ, 

ἀπάτη ϑεοῦ 98, νρἹ]. 862. 
ἀποπέμπω 138. 
ἀπορρηγνύναι βίον δ07. 
ἈΑρροβιύίοῃ. ζιτα [ὩΠδ]ὖ 

65 ϑαύζθ 806. 
ἄπριγδα 1068. 
ἀρχέλειος 291. 
ἄρδις 521 ΚΥτ. 
ἤάφρης, Θαδηί ει 86. 
᾿ἀριόμαρδος 88. 
Αὐϊβύθι θβ 5. 6. 
Αὐϊβίορῃ. Ετῦ. 1028 5. 

ΠΠΞῸ τὸ 
ἁρμάμαξα 1000 ἢ 
Αὐνθυθθιηϊθ τη] ΥΊ 50} 

40. 
᾿Δρσάμης 81. 
᾿Αρταφρένης 21, τ6 1, 116. 

7Π8 ἘΓ: 
᾿᾿ρτεμβάρης 29. 
᾿Δσία. ᾿Ασἰς, Οπαδηὐ δῦ 

“τύ. 
ἄσμενος 780. 
ΑΒΟΡοβ 808. 
ἀσπαίρω 918. 
Αβρδύμβιηθβ 5. 66. 
ΑΒ γΔρΡῈΒ 1θὅ. 
ἔτη 91. 
Αὐοϑβ 5. 10, σὰ 180. 
Αὐῇδηταπρ ἀοσ Πέρσαι 

Ζὰᾷ Αἴπθῃ ἢ. 18. Ζὰ 
ὥγτοκαβ Κ΄. 18 

Απρτηρηῦ [ΘΒ] οπα 810. 
Αχιοβ 498. 

βαλήν Οὔ ταῖῇῦ Ἐτ. 
βάρβαρος 1871, νρ]. 887. 
βᾶρις δδ4. 
βάρος 94. 
βαϑύζωνος 158. 
Βρομιβύαμ, [βου 5. 6ὅ. 
Βῆλος ὁ ἀρχαῖος 681. 
Βοίθῃ ζὰ ἄθῃ χϑόνιοι 

6089. 
Βοναίηθησ (6ΥΓ Οτι|6- 

Ομθπ πα ῬΘΙΒΟΙ 8. 
Βόλβη 494. 

Βουτηοβ 9838. 
Βόσπορος 128, γρῚ]. 816, 
βραβεύς 802. 
ΒΌΒΘη νου ἃ [1558 

ἄθῃ Πέρσαι ὃ. 128. 
1π 

ΟΠοΥ ον Ῥϑυβου 5... 11. 
ΟἸτγβο 814. 

δαίμων 412. 
ΤΥ Ιοβ᾽ ΖΒ πππρ Κ.9 Ε,, 

ΥΩ]. Υ. 068, ΕγβοΒοι- 
ΠΌΠΡΒΎΤΘΙ86 Β. 12. νρ]. 
Υ. 6008Ε,, Νατηθηβίου- 
ΤΏΘΗ δ84. 

θδγθίοβυαβθ ὃ. 8. 
δέ τὰ Ετάρθη 884. 9δδ ἢ, 

1η ἀοΥ Απϑρποῦὰ 408, 
Θ ΘΙ] απρ 719, 149 Κν., 
818. 

δέκα, τυπα, 429. 
δήν 884 Κν. 
διὰ ΘΙ ΠΒ1Π01ρ 1006. 
διαπορϑεῖν 114. 
δίδυμα καὶ τριπλᾶ 1088. 
διίημι 100. 
δνοφερός ὅ86. 
δοκεῖν Κοπδίτγ. 181. 
δόκιμος 87. δοκίμως 5471. 
δόναξ 494. 
Θορρθιίθ Βραεαγθοιθαηρ 

ον Πέρσαι ὃ. 181. 
δορύκρανος 148. 
δώρημά τινι 528. 
ΠουΊβιηθη, 8. ρ΄. 157. 
δρᾶν τ. πάσχειν 8187. 
ὌγΘΙΖ ἢ! ἄρ ὕΟδίξου.. 

029. 

Τ᾽] οσηθη Ὦ ἀδ88 
Εριηῖη. σοπ ῬΤΟΙ. 188. 

δυσβάυχτος ὅ14. 
δύσχιμος 561. 

ἕδος 404. 
ἦἠδέ 26. 
εἶ τοῖῦ Κοη)υηκύϊ 791. 
ἐκ 801, 450. 



ἕκατι 881. 
ἐλαία 6171. 
ἐλαύνω 1171. 
ἐμβατεύω 449. 
ἐμπερής 598. 
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ἔνδον 1560. 
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ἐπιφλέγω 8958. 
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ἔρρωγε 4388. 
ἔσκε Θθῦθ. 
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ἔταφον 1000. 
εὐαυγής 466 τηὔὖῦ ΚΓ. 
εὔμαρις 600. 
εὖ σαφῶς 184. 
εὖτε 280. 
εὐτύκως 858. 
εὔϑυμος 8172. 
ἔχϑος Κουϊτν. 284. 
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Ἐ]ᾶββθθ Ὅ61 ἄθῃ ῬΘυβθ 
Π61Πρ' 4917, 148. 

Ἐγαποηϊγδομὺ 188. 
Ἐπαῦ. ογβούσυὺ ἀστοῃ δήν 

84. 
γάνος 488, 61. 
γάρ δῖ ὙΘΥΒΟΠ ΤΙ ΘΡΌΠΘΒ 

Ῥοζοσθη 949, 1002. 
Οδπρούϊν ἀ65 ΑΔ]. 681. 
Ο ϑδχηίθαβοα θη. (685 

ΑΒΟΆΎ]ΟΒ ὃ. 17. 
(θβοβι  Π10}}68 84,348 ἢ, 
ΟἸΘαοΒ (65. Αβοθυ]οβ 

ὃ: 15Ὲ 
ΟΟΡΥγο5 ὃ. 60. 

ἨδΔ]γ5 864. 
Ἠροκαύδοβ σου ΜΙ]οὺ 16, 

408. 
ἨρΙ]οβροιῦ 814, νρ]. 728, 

45. 
Ἡδπαϊδάγοϊῃ Τῦϑ. 
᾿ΗοΙΘΥΊ50}685 80, 426,4δῦ, 

469, ὅτθ, 668, 781 ἃ. ὃ. 
Ἡγρουθδΐοι (τέ) 607. 

Ψ Κοπβοπδη 50}. 1006. 
ἰά 936. 
ἰάλεμος 1002. 
ἴημι τηΐχαμβ. 470. 

ΒΒΟΊΒΤΕΗΝ, 

ΤΩΠηϊν ΔΌΠΕΠΡΊο᾽ γΟΠῚ 
ΖΦ βομθηβαῦζθ 189. 

Τα ΡΏγΘμ65. . 00. 
1ΟΏ1ΟΙ 68 {Π 
ΙΟΠΙΘΥ 42. ᾿Ιάονες 118, 

γρ]. 950. 
ΤΟμΙβτηαΒ. 209, δ8, ὅδ06, 

161, 864. 
ἵππος, ἡ, 302. 
ἱστορεῖν 484. 
ἰϑαγενής 806. 
ἴυγξ 988. 

καὶ... δέ 261. 
Καυργϑοθ 773. 
καταστάς 29. 
κατερείκω ὅ88. 
κατόλωλε 610. 
καϑ' ἡμέραν 841. 
κέλευμα 891. 
κίω 245. 1068. 
κίρκος 201. 
Αίσσιοι 11. 
κονίειν 168. 
πρεοχοπεῖν 468. 
κρηπίς 818. 
χτάμενος 928. 
κυάνεος 81, γ9]. ὅ00. 
Κγῶχατοβ τθῦ. 
κῦδος 458. 
Κγργοβ 892. 
Κυχρεύς ὅτο. 

λαοπαϑής 948. 
Τιαυΐτηδ!θυθὶ 466, ὅ40 

680, -“νρ]. 922. 
λευκόπωλος ἡμέρα 886. 
λιμὴν πλούτου 260. 
λινόπτερος Ὅθ0. 
“Μύρνα 824. 

) 

Μίᾶγος 518. 
Μάραφις {18 Κτ. 
Μάρδις τ14 ταῦ Κυ. 
“Μαριανδυνοί 988. 
'Μασίστρης 80. 
Μϑαϊδ]οστηθη 62, 64,179, 

ΘΗΝ 
Μῆδος τ08. 

ΜορδΌγζοβ ὅ. 66. 
μέγ᾽ ἄλαστος 1018. 
μελάγχιμος 801. 
μὲν... ἀλλά 110. 
μέταχτος 888. 
μεσοῦν 485. 
μή ἵταρϑπα 844. 
μόνος σύν 184. 
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μονόξυξ 139. 
μύρια μύρια 981. 
Μυσοί 52. 

νάϊος, ὃ, ἣ, 219. 
Νδθη γοη Αβοῆ. πίομῦ 

ϑοπαπηῦ 408, 447, 
οὐ] ]ΟΡΊΒ0η. δαδβρσθ- 
αἀραξοὺ 107. 

ΝακΚτουηδηίθ 610 
νηριτοτρόφους ὃ. 14 ἃ. 

σι 888. 

νέρτεροι. 619. 
Νραύγαιη γ. ῬΘυΒΟΠΘΗ 1. 
νυντὸς ὄμμα 438. 
γυός 18. 

ὀᾶ 1160. 

ΟΡ]θκύ, Ἰορίβομθθ, ἴπὶ 
Αὐὐγθυῦ 65 σργδτητη δῦ. 
ΟὈ]Θ Κὺβ θη μα] ίθη 547. 

ὠγύγιος 81. 
οἷος τοῖῦ ΑὐΟΚΟ6] 648. 
ὄμμα 1088 
ὁμοίως 214. 
ὕμως ἃτη Κοπορβδίνβεῦζ 

(Ραυθϊο1Ρ) 298. 
ὀφϑαλμός 108 ἢ. ὀφϑαλ- 

μὸς τοῦ βασιλέως 980. 
ὕπως πο... 198. 
ὦ πόποι 181. 
ΟΥακοὶ 789 ΠῚ 
ΟτΥιθη α] ]βιηθη ὃ, 11. 
ὀρσολοπεῖν 10. 
ὡς Τι0. 126, 712, 

ἔπος εἰπεῖν 114. 
ὅστε 291. 
Οὐδπμθβ ὃ. 66. 
οὐδαμοῦ νομίξειν 498. 
οὐδὲν ἄλλο ἢ 209. 
οὐράνιος 18. 
οὔτε. . δέ 652. 

ὡς 

Παγγαῖον ὄρος 494. 
παιανίξεινγουῦ ἃ. Ομ] αομὺ 

8881 

Ῥδη 449. 

πάντα ταῦτα (ἐκεῖνα) 
89ὅ, τὸ πᾶν 88. 

παραγγέλλειν 409. 
ῬδτΔ]] 6] θη 48 ἢ, 

τ08 1 

Ῥαγαΐαχὶβ 418. 
Ῥαχοᾶοβ ὃ. 3. 
Ῥδγομποιηδϑιθ 300. 
Ῥαχύϊοιρια ἀμγθυ θα θη 

Δ08},, δ45 8", 826 
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πατρῶος 982. 

πεδοστιβής 126. 
Πηγασταγών 88. 
πείση 328. 
πέλαγος ὈΠΆΠΟῊ 488. 
πέλανος 816. 
περὶ τοῦ Πα. 696. 
Πέρσαι ἀ65 ῬΗογοΚγαΐθβ 
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Ῥρυβθὶβ 80, 140. 
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Υ 918. 8028, 9518, 

πέρϑω 1066. 
Ῥίβμ! θαΐθη 869. 
φάος 2991. 
Φαρανδάκης 81. 
φίλτατα (τὰ) 881. 
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φόνος 430. 
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φϑείρεσϑαι ἐκ νεῶν 461. 
φϑόνος ϑεῶν 802. 
πιδύω 81. 
πικρός 418. 
πιστὰ πιστῶν 681. 
πίτυλος 910. 
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ποδουχεῖν Θὅθ6. 
πολιός 109. 
πολύπονος 320. 
πόνος ΤΌ1. 
πράσσειν ἃ. πάσχειν 127. 
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θη 298, ὅ39, 621. 

ῬγοΙορῸΒ ἔθ], 85. 2. 
 ΠΠΉΜΙΕ πυρκαεύς 

5 
πρών 182, 819. 
προσχυνεῖν 158. 

πρὸς ταῦτα, τάδε 10. 
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Ῥεγύίαϊ!οῖα 5. 6, 0. 4418 
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Πδάθ 111} 
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Πέρσαι ὃ. 12. 
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ΡΙαμ ἀοὺ Ῥουβου 866. 

Ξδιηο5Β 884. 

ΟΟΥ 
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ΒΟΒΙ ΔΩ ΡΟΒΌΠΟΚ 81. 
Σίκιννος 85. 
Σιληνίαι 808. 
Ξτηου 15. 114 Τ᾿ 
Σοσϑάνης 52. 
ΖΣπερχειός 481. 
σφαδᾷξειν 194. 
σφάξειν αἷμα 810. 
σφε 815 δῖπρ. 189. 
σφέτερος γὸὰμ Εἴπθγα 

900. 
σφίν 809 Κτ. 
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στέλλω 009. 
στέμβειν ὅτ1. 
στεῦται 49. 
στοιχαγορεῖν 480. 
στόλος 408. 
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088 ἢ. 

σύρδην ὅδ4. 

τάφος, ϑίαυπθπη, 3591. 
ταρφύς 926. 
ταῦὺς 280. 
ταῦτα, 6588}, 114. 
τὲ... δέ 6041. 
ΤῸ] ἃ. δηΖθβ ἴῃ σἹοϑι- 

ΘΒθιη Καβὰβ 186. 
τέκνον Ὀ1ΠΔ]1ΟῊ 618, νρ]. 

δ 18. 
τελεῖν τηΐγϑηβ. 22. 
τελευτᾶν ἔς τι 1858. 
τέμενος αἴϑερος 86. 
Τοίγα]ορθ ἀογ Πέρσαι 

δ᾿ 51: 
ϑάλλω τοῖῦ ΟὈ]θκὺ 616 

τηῇῦ ΚΤ. 
ϑήκη 408. 
ΤΘτηἸβίο] 65 ὅὅ. 6. 
ϑεοβλαβεῖν 881. 
ϑεομήστωρ θδ8. 
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Κῦπιρ 1δὅ1: 
ϑυμόμαντις 234. 
ϑύννοι 424. 
ἔϊαγῷ τϑοίᾳ 662. 

᾿ Ὑ ΘΓ ΙΒΟΒ ΠΗ σ᾽ 

τί οὖν 81. 
τί πάϑω; 912. 
Τιη6815 669. 
τοιγάρ 109. 
τοιόσδε ταῖν Αἀ]. 179. 
τοιοῦτος τηῖξ Δρροβιξϊο- 

1611. Βοβϑέϊτησηπηρσ, 
280. 

τοσουτάριϑμος 4382 Ἐγ. 
τότε δδῦ. 
τοξουλκῷ λήματι δῦ. 
τοῦτο, π8ΟὮ αἰτοκίου Απ- 

ἐΒσαηνσ, 117, 
τροποῦσϑαι 210. 

γε υθαΠα τοῦδ δκέϊνρυ 
Βεαραίαηρσ 106. 

ΦΎΥΘΙΘΥ͂ 
Κοπβίγι ύοπ Ὲ 411, 

γοκϑίϊν 614. 
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ἐσθ) 9817. 1064. 
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τηθη ΤΥβατηθη 301... 
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181, τ, 4868. ἄδὲ 
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Ὑδάρνης ὃ. 66. 
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ὑπερέχειν Τ09, 
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ὑπόξυλος ὃ. 14. 
Ὑσταίχμας 912. 

Ζ28}1 ἀθγ ΞϑΞ'ο 18 
ΞΔ] τη15 8588 
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ον 211’ ΕΥΞΡΘΗΙ ΑΤΓΤΕΡῸ: 

Πίος Ενκιάγιιησ ἀπ Δ]]σοιηθῖπθ Αἰ ββιιησ. 65. Αβομν] βοΠ θη 
Ῥγοπηθίμοιιβ σἱρίθι, ἴῃ ἀν ΕΙκθ μη η15. 465 το σ᾽ῦβοη ΟΠΔΓ κί ο γα. πηὰ 
465. ᾿πηθΡ ἢ Ζιιβ8 ΠΠΠΊΘΠΠΔΠη 58. ἀθὺ {ΠΟ Ἴβοπθη Κοιηροβίψίοη. ΠΑΡῸ ΠῚ 
μοί γδοῃίθίθ 10} 65 [5 πιοίηθ ἢδιυρίδι σα )6, ἀἴ656 νἱ 6] 6 Πα Π4 616 ἔγᾶσα 
δἰπθΡ ἤθιθη πη οἰησοῃθηάθη [Πη|6 5 ησ Ζὰ πηΐ6 2] 6 ἢ 6 ἢ τΠ4, 
βουνοῖς 65. πηδϑ! 0} ἰδί, Ζῦ ΕΠ ΒΟ ποι ἀπησ χὰ Ὀγίησθη. θαθεὶ [808 
10}. τηΐοῃ βονζθιρί, 45 ϑοῃδπηδηη ἴῃ βθίπθη διι5οθΖθι ἢ ποίθη ΑὈ- 
ἀπ] ρθη 445 γἰομ τσ 6 Ῥνϊηχὶρ σοζοῖσί, 61 ἀν ΒαΡΟ υηρ 665 
Ρυγίηχίρα ΡῈ Ρ ἤδη βίομογοη Βιαπαραπί νϑυϊογθη Πμᾶϊ. ΠΙ6 ὕροι- 
Ἰϊο[ογιιηο χητβί6. 80 σ ἀ Π σον θουοκβιο οὲ, αἴθ Απάθυςπησθῃ (65 
ΠΙΟΠίΘν5, αἴθ ἀπ Β᾽ ΠΟΘ πτῖθ ἀἴ6 ΔΡΒΙ ΟΠ} ΠΟΘ, σθηδαον θ6- 
ΟὈΔΟΙ οί, αἴθ ζνθοκθ τπιπὰ ΜΠ 6] βοίηθβ. ΒΔ θ 5. στ Πα ΠΙΟΠῈΓ νοῦ- 
[οἷσί ψορθη. [)αῖβ αἀἴθβθθθ [γθι! 0} ΤΡ ἴῃ ΔΒΓ μοηἊον Υ̓οῖβα 
ΘοἸπησθη 5861, πᾶσ ἴ0ῃ πἰοπί, Ζι Ποΐδθη. ΠΙ6 διιβί ἢν Π!]ΠΟΠθγο Β6- 
ϑΡηαπησ ἀ6Γ δηἰβοποίἀθηήάθη Ῥιηκίθ ἢ 06. ἴθ ἴῃ πηθίπθη ϑίπαϊθη 
σι ἄβομγ!οβ (Βου πη ὙΥ. ὕγερον 1812) 5. 28 ---ϑϑ ρορβθθη. 

[0 οιημηθπίαγθ ἢ8}06 Ἰ0ἢ) οἰηθ Δ}]56 {156 ΕΡκἅγιιησ 465. Β οἸκο 5 
ΔηΡΘΒΡοθί, οἷηθ ἀπγομῃσἀηοῖσα οΡΙ πη 50 6. πη 5ΔΟΏ ]Π 106. Εν] πίο- 
Γησ πη ἀἷθ νοῦ θγιιησ 465 Ζυβδη ΠΊΘΠΠΔησ8, ΜΜῸ 65 σοθοίθηῃ β0ῃΐίθῃ. 
Δηοῖ θ σου υἱοῖς} αἴ οἴη. Οὐδ. ΔΠᾺ6Γ6. ΓΔ] ΔίΙ80η6. Β6- 
τηθγ τα ἔν μον ἢ βϑιο Πα] θη; ΠΡ ΔΓ 68. τππὶ 416 σοπᾶϊθ Πᾶγ- 
Ιδσαηρ (65. {γϑρίβομθη πη6 Αβομν !Π βομθη ΘργΔο Πρ  γάπΟ 5. Ζσ {ππη. 
Βεὶ οἰπθι Βομα]αιιθσαθα πηπ8ί6. ἴοἢ} παι γ]10}} νοπ ἀθ πὶ [ὈΓ ΘΓ ΒΘ θη 
ΕἸροηΐαη 4ὉΡ Αὐβράθθη ἴῃ (ἰίαίθη. ππὰ [ΔΓ Δ|16] 506} 6 ἀδρνδ ἢ 
ΤΟ θη; 10} ΠΟΙΪδ ἅ0 ἢ} πιοίηθη βομπ! ἀἴσθη Βοἰίγᾶο σο! ον χὰ 
Βάθθη. θεῖ ἀἴθϑθη 5.6] 6 ηδησο θη γοη ΒΟ} 112, ΒΙΟΙΙΠ 614, ΘοΠ δ δ ΠΗ, 
Βιμάονῇ τι. ἃ. πη Ρδὶ 80] δ σΡΔΠΠ]Δ 150 6 Βοπιουκαησθη, ἀἶθ 
ῃἶοῃν 45. ΕἸσθηΐι οἰηθθ. δἰ πζθί πο 51η44, ἴδ] ἴον 65. πίοι ΓὮΡ 
ηδιο, Ὀθβοπάολο ΝΆΠΊΘΠ. ΔηΖ σοῦ θη: Β6Ὶ οἰσθη! ! 0} 56] 5 ἀπά θη 
ἀεάδηκθη πη ΑΠΒΙ ΟΠ θη. 06 μὰ 6. 10} ΤΏΪ0 ἢ} 46 πὶ που ΚΟπΊ ΟΠ 6 ἢ 
(δργδιο ἢ 46 ΒΟ Διο θη πο  Δη ΒΟ  Ἰοἴβθη Κὔππθη: ἀἰθ ἀπραθθ 
Ἃ6Ὁ ΑἸ ΟΓΒΟ ΔΙ, (1πΔ Τοχί 46 ΑΠιΠ ΘΓ Κη 6 ἢ. ΟῚ ἴῃ ΑΠΠαΠ 6) ἀν 6 
ἃ σψοἰίογθη δίπαϊθη [νἀ δυ] ἢ) βοίη. --- 885 Ζιι54Π)Π]Θ ὨΒῈΘΠΘΗ, 
αἴθ. ΑἸβυν4}} ἀπ ΟΡαππηρ 46} 58] Π6η ΕΡΚΙγ πη θη, πο Π6. [Ὧν 
ΘἰηΖ6 ]η6 Ραγίϊθη ἀΐθβθθ δίϊοιοβ θθβοη θυ 5. ποι Ὁ Πρ υἱη, ὙΥᾺΡ 
πος (6. Ἰοομ οϑία Το! ἀθν Αὐθοῖί. -- θη ἴ0ἢ αἶο αἸϊοἀοναηρ 
465. ΠίδΙοῦβ ἀπ ἦν Βθάθη ἀπγοῖ ἄθη Πυποὶς ΚοημΑ ΠΟΙ φοιηδοῃὶ 
06, 50. 50}} ἀδη) πἰοῃΐ οἷπθ ἰεηβ.Π 1016, ΘΟ πἄθγη οἷηθ ῃαἰ αν] 0 Π 6 

ΠΩ 



Ιν γοιπνοτχί. 

ΘΠ 6, ΠΟ ΟΡ ΘΟ σΔΠ 6 115. δἰ Π6 ΠῚ [δἰπογθη (ο Ὦ}}] [ἅν ΕΘΗ, Δί 5 
ἀπ ΕοΥπη, δησοζοῖοί δοίη. [)Ρη} {0 ποθ ἀν Προ] β  σἸκοὶΐ 
Δ 0 ἢ} αἴθ [ΠΡ Θοϑ] μη [5 ο κοὶΕ ΠΟΓγΟΓ, 

Εὰν ἀϊοὸ Κυιμκ 465 Τοχίθθ μᾶρ6. ἰοἢ τηθίηθ Οτιηϑᾶϊζο ἴῃ 
πηθίηθη. ϑιιπάϊθη χὰ ἄβοθγ!οβ ἀαγσοϊορί, [πὶ ΑηΠδησο αγάθπη ΔθῸἢ 
50 16. Επηθ Δ ΟΠ ν β Ο6. ον Ππηΐ, σγϑίομθ ἰοἢ ἀπγοῆδι8 Ὠἰοἢΐ 
ὈΠΠΡΘ, ὑθηη 516 ΠῈΡ δἰ5 45. δ υῖς δἰπαΡἸ Πρ] ἤθη αἰ τη8. 6.- 
βοῃϊθηθι; ἄθηῃ 1646 σοἰβίϊσα ΤἼδιρΊ οἰ ἐ Θηι ᾶ] οἴηθ Απγροραηρ, Ηδ]- 
ἀπ φΘΠ δ] Π|ο586. νυ πλα ὰησθη. Πᾶρ6 ἰοἢ θαἰβοῖίθ σϑίδββθῃ. Υδῃν- 
ΟΡ  η!οη6. Εγρἄηζιησθη 5᾽η4 ἀπγο { , οἴδηθανγα [ηἰθΡροϊα οηθη 
ἀαγο [1 νοὴ ἀδπὶ δηάθιιθη Τοχίθ σοβοῃίθαθη. 

Ὑγ85. ἰἴοῃ μά θ 6. δ γί οι συγ ! ] θη, ἰδέ σοβᾶρί; θυ 8] ἰοἢῃ ΘΡΡ ΘΙ ομΐ 
ὮΔ06, ὑγϑγθη ΔΠΠΟΓΘ 8Δη646ΓΡ5. ΡΘαγίθ θη 415 ἴθ. Ηΐθὺ ᾶθθ ἰοῆ 
Πα ποοῖ ἄθη ἤθγγη Ρροΐ. Η. νοὴ Βγαπη τἀπᾶ ΥΥ. νοὴ Ομ γϑί [ὰν 
δἴηζθίηθ ἀπάθαϊαησθη ᾿τηθΐπθη θοϑίθη ἤδη Ζιῖ 88 56η. 

Μάπομ θη, ἴθι ΝΟΥΘΙΔΌΘΥ 1871, 

γογνγοσῦ ΖΌῚ Ζυγϑῖρθ ΔΥΠΔΡΘ. 

Ἐὰν ἀἰδ πϑιιθ Αα{|ᾶσ6 ΠΔ]}06 10 ἄθη συν γ !]Θηάθη ΒΟΒΡΙ ΘΟ ηρσθη 
ἀ6Γ δβίθη ἴῃ ἄθὴ Φδῃγθύσπθνη [ἀν ΡΠ110]. τι. Ρᾷααρ. 1812 5,0711--ἨὝὐ᾿δδ89 
γοη (. Εν. ΜαΠ16ν, ἴθ ἄθη ΒΙδιίογη [Ὧν 5. θᾶγι. ἀγπηπδϑία! νυ, ΓΧ 
(1818) 5. 141 ---149 νοῃ 1,. ΒΘ ὨΠΠ16ν, ἴῃ Τ το γᾶν, Ζθηίγ}}}. 1814 
Νι. 2 νοὴ 7. νι ὅδ|α, ἴπὰ ῬΙ]0]. Αηζοῖσον 1814 Νυ. 6 νοη ἢϑίη- 
τίου Κοοκ τι. 1811 Νῖ. 12 νοὴ Κὶ. ΖΓ, ἴῃ Ἃἀ6Υ Εϊἰνὶϑία αἱ 
ΠΙοΙοσία ΙΥ̓ 1---2 τηδηοῃοῦ]εὶ ΒΟ ομΠσαησθη ἀπ Ζιβᾶϊζο βηΐ- 
ποΠΊ6 ἢ. ἀπίβεγ θη Πᾶὺ πη [ἅν οἰπῖσο Ραηκίθ ἀν ΕἸη!οἰ πα ηρ, 
θοβοπάθιβ ἱῃροίγ ον. ΜΙ ΘΓΡΟΙΘ ἀθ5 Οκθδηοβ, ιηθΐη ἔνθαηα 
Εγπβί Βογοῃ ροὐζσ6. ΜΕ ΘΙ απσθὴ Ζακοιη θη ἰβ56η, αἴθ ΠΩΪΡ στο 
Ὀιδηβί ροἰοϊβίθὶ. ἤθη. ΑἸΪθη ἀΐθβθὴ (ϑίθηγίθη 86ὶ [ἰθπν (6. 
τνὰᾶγπηβίο ἤδη σοβδσί. 

ΒΑΙΜΌΘΥ ς᾽, 1878. 
8} 

Ὑουνγοσῦ ΖῚ αγιυῦθη ΑἸΠ]ΔΡΈ. 

ον ἀνθ ΑἸΠᾶσα ἰδέ αἴθ νυοϊΐογ κυ (50Π6 ΤἬ δι καἰ, συ] οῃ 6 
ἴοι. ἴῃ πηθῖπορ ΚΡ ἰβοι θη Αἰιβοᾶθ)8 (ΒΘ η 1885) Ζαβαπηπηθηρθίαίϑι 
μᾶθ 6, χαραία σοκοιηπηθη. ἀΑπίβογαθπη θΐη ἴθ] ΠθΡΓη ῬΡΟΐΘ550Γ 
Ε. Ὁ. ΑἸΙΘη, πυθίομον ἴθ χυυθῖίθ Ἀπ αρο ἰη5. Πρ 5086. {θ γβθίζί ἢδΐ, 
[ἂν νἰθ! δ οΠ6 Βουιο σαησ γοὴ Ὑθγβθηθη τη ΠΡΟ 6] 6 Ρη σὰ Πδηὶς 
γΡΡΠΙΟ οἱ. 

Μάπομ θη, 1899. 
Ν, Υ. 

δας σ΄, 



ΠΡ ΤΙ ΓΘ Ὁ ΤΥ ΕΣ. 

1. Ὅϊθ Ῥσυοσαθίμϑιιββδρθ νοῦ Αβοῃσ]οϑ. 

ὙΥΌπάοΥ αν ἰδὺ Γγ ἄθη ἴτὰ Ναεύαγσαθίαπαθ Ἰοροπάθη Νίθη- 
506 η 416 Οθσιπηθησ 665 ΕΘ οΥΒ, ΘΠ (6 ΠΙΘΘΥ Δ ΠΥΘμ 6 
ΒΙτὺχ οἰπθη Βα οηὐχίἰηαθῦ ΟὝΘΥ 6 ηΠη οἰπθη Ηο]Ζ6 ἀυγο ἢ 
Πδῖθθη ἀθν οἰϑηζθηάθ ἔπη θηὐ]οοκὺ τψιγα. ὙΥΌμοΥθαΣ σπιγὰ 
α16 Ὑγιγκαπρ ἀο5. Εἶἴθαθυθ, ἀἴθβθου ΗΠ 6] σα, ὙΠ ἋΘΥ 
Μϑηβοι ἀδηκύ, νγὰβ οὐ ὈΠαοῦ, νγαβ Γ᾽ Βομαθ. [πὰ Βοβϑιύζθ (685 
ΕΘΌΘΥΒ ὑπαὶ τηῦ ΘΙ ἰΚϑηη 18, 510} 5Θ1Π61 ΖῸῚΥ Βογθιύαηρ' ΟΘΥ 
Νδδγαπρ ἀπὰ σὰ ἰθυγουῦ- απ Καμηδύθθυγ16 0 σὰ ὈΘαΊΘΠΘη, ου- 
πδρὺ 510}. 416 Μϑηβομμοιῦ 85 ἀθπὶ τόμθη Ναίαγζαθύθμαθ Ζα 
Θἰηθπὶ Καὶ! ὑϊνιθυύθη. ἀπά νϑυ!ϑιπουύθη [6 Όῦθη. [)6γ {Πθυρδηρ 
ΖῸΥ ΘΙ δ θ πα] σίκοιῦ, σζαση Ὀουγαίδίθη Ηδηα6]η, 616 ΘΟ ΠΘΠ6 
Μὸρ]οὨἸκοιῦ, 51006: ἀστοῖς οἰσθπθ ΚΙαρηθιῦ ἀπ Ὑουβιοηῦ γον 
Νοὺ πὰ ΠΠομα ζὰ σϑῆγθη, 616 σπδπαησ 465 ὙΥ̓Ο]βύαπαθβ 
ἀηα ἀθν ἘΠπβιοηὐ --- 81165 ἀδ5 Τἀησὺ δπθη Βυαθῃ τηϊῦ θη 0185- 
Πουσ θη. ὈΘΒΟΠΥΒἸτύθη, ἅποβυ]]οηθη ἀπ 8 61 ΘηρῸ5 [4561 η 
σθθαπάθημθη. ΑΠΒΟΠδαθΠρθη ΠΘΙΡ6ΙῚ;: νγὰβ ΠΙΔΠ ἔγΠ6᾽ ΠῸΥ ΟΠ 
σουνσμον ὅπδαθ δυσαγύθῦθ ἀπά ἀστοῖ ΟΡ σὰ ουὐθη ΠΟΙ͂Το, 
σἸδαθδὺ τπιᾶη 76 ὑσὺ ἀατοἢ οἰσθπθ απδὺ ἀπα ΟΘβο ΚΠ ]ΟΠ]κ οἱ ῦ οΥ- 
Ἰδηρο σὰ Κύππθη. 580 Κηϊρη 510 δὴ 1656 {Προυρᾶπρ ὙΠ 
ἄθη Ναύϊαγζαβίδημ 6 Ζὰγ Καὶύαν α16. Ν οὐβύθ! ]πηρ' γο δἰηθιη {1{8- 
ΠΟ 6 Οὐ ΥΘ θη ΟΥ̓ Μθηβομθη (οὐὐ ο]θιο Ζὰ 561η, γ0 ΘΙΠΘΥ 
γεγκάγσζαηρ' ἀον Οὐὐθου σὰ (ππδίθη (61 Θ θυ] οΠθη, νου Ττοὺζ 
ἀπα Βππρόταμρ, σθοθη 616 (τοὐθηοιύ. ᾿ 

[)1658 ἀδάδηκθη πα ΒΘοθδοβύπηρθῃ ᾿ἸΘρθη ἴῃ 8] π18 ΒΠ]ΟΠΘΥ 
Αὐβοι]αππρο ἄἀθιη υἱϑ] σθϑύα ρθη ῬΥΟΠΙθ ΘΒ Π185 Ζαρ αΠαθ6. 
1) εν ὕτβρυυπρ ἀ16 561 δ τοῦ 1ῃ 416 Ζεῦ 465 ζαβδηι- 
ΤῊ ΘὨ]ΘΌΘΠ5 61 ἸΠΔΟσΘΥΠΘβοποη Ὑ ΌΟΙΚοι πἰπαπῇ, ) [05 ΕἶθαοΥ 
Ἐβηνὺ οηύνγθαθυ ἴπὶ Β]1Ζ6 σοι Ηΐϊτηλμ6] δαΐ 416 Εἶγὰθ πΙΘ δ ὺ 
πα οπἰχίίπηαδι δἰπθη Βϑατα, δἰπθῖ ἔθιιθυαπσθπάθη Θίγϑαοι, οὐθ᾽ 

ἢ ὙρΊ. Αα. Καβπ, ἀϊ6 ἩθιδθἸκαμ 465 Εἰθαθυβ απὰ ἀ685 δὐξουίγδηκβ. 
Βου]η 1859 (Ζυγεῖίθυ σου πιθ σίου Αάσαοὶς 1886). Πᾶσα α΄. Ουγ ϊα5, αὐππα - 
““ἴρθ ἀθὺ στίθοι. Εἰὐγιηο]ορὶθ 5. 885, 

Αβοηυύμοβ, Ῥυοιηθίμθιιβ. 8. Ἀπ. 1 



δ ΕἸΝΠΕΙΤΌΝΑ. 

65. χὰ ἀαγοι ΘΙ 6 ἢ. σθυοπΠθη: 68 οὐβύθυ οἱθοὺ 418 485 [1- 
ΒΡΥ Πρ] ΟΠοΥο 16 Οταπαϊαρο 465 Μγίμυβ. [ὶὰ ἄθὺ αἰΐθπ 1η- 
ἀΙβοι θη ὅαρθ Κοιηπιῦ Αρηϊ, ἀα5. σα Οοὐΐο σθυγουθπθ ΕἸ ΘΌΘΥ, 
θη Νίθηβομθη σομὶ Η]Πηη6] ΠΟΥ; ΘΓ ὙΠ], ἀἂ ΕΥ̓ ΥῸΠ (ΕΥ̓ 
Εγαθ γϑυβομσσα πάθῃ, ἀαγοῖ Μᾶϊαγίςναη σοὶ ἄθπ ἰξζουπ σζαγΐοῖ- 
σο μοῦ ἀπ ἀθὴ ΒΏγρα φοσθθθη ΟὟΘΥ ἃι8 οἰποὺῦ Ἠθμθ Ὀ6] 
ἄθπ Βηγρα οηὐσιίπαθῦ οὐοΥ ἀπο γὸμ ἄθη Βηγρα 86] 8ϑῦὺ 96- 
ΠοΙΌ ἀπᾶ ἀπίθυ ἀ16 Νίθηβομθη γογβοίζὺ; α16 ΒΏγσιι ΡΘῚ 581πᾶ 
α16. . Πϑαομίοπάθη, ΟἸβησθηάθης, ἀἴ6 Β)1ὐχθ (γοπ Ὀῃγᾶρ φλέγω, 
ἔα]1σ 60). Ἐπ πϑαῆσοι Βοίπαιπθ 465 Αρπ] δῦ Ῥυδηηδῦι ἃ. 1. Υὶ οὐ- 
ΒΟΥΟΘ, ΥγΟΥΒΘΠΘμὯθ ΚΙΌρΡΠοΙ. --- Ομ Π6η. ΔΡ6. σατάθ (88 
ΒΡΌΘΥ ἴῃ αἰΐον Ζοϑιῦ ἀστοῃ απ] ]6πάθ Ὀυθηθπρ' Θ᾽π65 Ηο]ζβυϊοἰκο5 
ἴπ ἀον Νὰ οἶπθβ ἤδάβθβ οὐδὲ δἰ πεὺ ΘΟΠΘΙθ6, τγῖθ ποοῖ 16 ὑχὺ 
ἴῃ [πα ϊθη 485 τϑίηθ Π6Π]Π1σα ΒΘ οπὐχζἀπαθῦ πῖσα. [ον υθἢ- 
βία Πιθίβ ρυδιιδηΐμα (σοη τηϑίῃ, τηϑηῦῃ, τηαὐηϑπη], ἀπ] ἀὙΘΉ ΘΗ, 
αὉ17]6}}, τγθίομθβ ουῦ ἴῃ ἀθπη ὑὐβρυ προ μθη ΒΘοΥ γῸῈ 
Προμηϑεύς οπἰμα!ίθῃ 1δὺ (061 ἀθπ ΤΠ θυ σᾺ 65. δ΄ πθη ζθι8 
Προμανϑεύς ΠΥ Κορμν. 591). --- τ ἢ Ὑ 6Υ μἰπάππρ παπᾶν 6ὁυ- 
ΘΗ Πο ἀΙΘ56 7 ουβύθ! Πρ Θ γῸΠ} (ΘΓ Ἐπ βύθμαῃνς 
45 Εἰθιθυῦβ ψ|τὰ ἀ6Γ. ΕΒ ΘαΘυΎθθου.. Προμηϑεύς δου ΑΡΉΪ 
Ῥυδτηδύϊ ὑπὰ Μδίανίςγαμ, (61 ΘΙ θυ ΘΙ ΌΘ. Ζπὶ γΟΥΒΟΥ ΘΠ 6 
ΕϑαθυυβαΘυ, ὑγθ ΟΠ 6. δἴμθη θαυ απ σθ μάθη γα ἃ: ΕἸΘΌΘΥ 
Ὧ68 Ηπητπθῖβ δπἐζίπαοι ἀπὰ αὐΐ ἀἷδ6 ΕΑΕ Ὀγησύ. 80. ὈΠαοὺ 
5108 Θ᾽ ΟΥΙΘΟΒΊΒΟΠ6 ΒΕΘΟΥ (65, Εὔγβουρουβ Ρυουηθίμθαβ γ0Π 
ἘΠ᾿ ΘΒ μ᾽ ΤΠ ΠΥ Ὀ]ΟΙ 5 θου ΘΒ ΠΟΙ ΘΥ 415 σου ΠΥ Ναῦαῦ 
ὉΠᾺ ὉΠ ΘΒΟ πη μι υ Α Ὀβίδτησηιπρ,, νυ ϑ] μου τὺ ἄθια Εἰ στ ]βύθηρϑὶ 
(νάρϑηξ. γογ9}. σὰ 109) 45. ΕΘΌΘΥ γὸπ ἄθπι ΘΟΠΠΘηυγαρ 8 ΟΥ̓ ΘΥ͂ 
γὺη ἄθπὶ Ηδρτάθ ἀ65 ζθιβ οὐδ δο} δὰ8 (61 Εῖββθ (688 
Ηορμββίοβ ΠΥ ἀ16 Μθηβομθη γααθὺ ππα 850 ϑ ΠΥ θυ ππθηΒ0}- 
οηθη Καυϊύαν σιγά. 

ΑἸ5. τϑῖπϑι Καϊδαγοούυ ἴῃ {τἸΘ ΠΟ Π θη Ὑ θγθῖπθ ταῦ Ηδρμ- 
βίοβ υπά Αὐπθμα βυβομοιηῦ ΡΥοπιθύμθιβ ἴῃ ἤθη αὐ ῃ 6 ἢ 
Καυ!ύπ5. ΖνΊβομθη ἀογ 5ἰααὺ ἀπα ἀθι Κολωνὸς ἵππιος. 6] ΟΠ ΘΓ 
ἄθιῃ Ῥοβϑίομ ΠΘ1]Π1ρσ ταῦ ἀπα ἀδτη ἀὐπθηβομοη ΤΟ ρίθγ αδυ 1618, 
ἄθια ΚΚουδιηθιῖοβ, ἀθπ ὑγθπομθη ΤΠοη χὰ ἀθη τγϑιθπῖπ δ6- 
τ τύ ἀπα σϑβαομέθῃ γάβοη ᾿Ἰθΐοσίθ, ᾿ς ἀοὺ ᾿ ]]Πσα Ηδίη 
465 αἰΐθῃ Ηδθγοβ ἀκδάθιηοβ, 416 ἀκδάθιῃθ, νχοὸ Ῥγοτχηθίμθαβ τη 
Ηορμᾶβίοβ ὑπὰ Αἰμποπᾶ ΖαΡἸ ΘΙ οα γουθετὸ τγυτᾶθ. Εἰ βέαπα ἀογῦ 
ἴῃ ἄθπι ρϑυοι ίθῃ Πδαπιθ ἀθν Οὐἐε Αὐποπαὰ οἷπθ ἃ] θ Β:1α- 
5816. ἀπα οἷ ΑἸίαυ ἀ65 Ργοιηθίμθαβ, πὰ πὶ ἘΠηρσθηρθ. γα θη 
δα δἴπθπη ὥὅοοκοὶ Ῥγοσπούμθιιβ ππὰ Ἠδρμβ βίο ΦΒΔΙΏΠΊΘη (8 7- 
σοϑίθ!!, Ῥγοσιθίμθαβ 8415. (60 δυβίθσθ ὑπὰ Ἀ]ΐοσο Οαοὐῦ τὺ ἄθιῃ 
Θοθρύου ἴῃ ἀον Πϑομύθη, Ηθρηββύοβ ἃ18 ἀθὺ συγϑῖύθ ὑπὰ 1 προ γθ; 
δα ἀθπὶ Πϑ ΜΠ] ΟΠ θη. βοσκοὶ τῶι 61Π ΘΘΙ ΘΙ ΠΟ ΠΕ ΠΘΠοΥ ΑἸίδΣ 
ὈρΘΙάου ΔΌρΘὈΠΔοὺ. θη. Ργουπθύμθαβ σὰ γα σαγάθη 8}}- 
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788 ]οἢ ἀ16 Προμήϑεια σοίοϊονν. τοῖῦ δἰπθπι ΕΟ 6] νυ ϑὐξ]αὰθ γοπ 
ἀογ ΑἸκαάθιηϊθ σὰν δίααὺ (λαμπαδηφορία, λαμπαδηδρομία); ἀ16 
ΒΔΟΚΘΙη τυσάθῃ δ ΑἸΐατθ 465 Ργοιποίμουβ δησοχ παθῦ, ἀπά 
65. σα ]ῦ τὰ [δ αθ ἀθη ὉΠ θΥΘ ἢ ΖΕνΟΥΖΕΪΟΙΙη6 1, Οἤπ6 6416 ΕΔ οἸκ 6 ] 
ΘΥ]βο θη. Ζὰ ἰά588η (36110]. χὰ ϑὅορῃ. Ο. Κι. δ0, Ραῦβ. 1 90, 2). 
Π1ο86. Βδιθι σϑῦ συγοῖς δὰ θίπθπ ἀγα] θη το] σ᾽όβθη Βυδθοῇ 
ον Ἐπ πΘαΘταπρ' (65 Εἰθαθυβ. [)16 θη Ἱπορ οι Δ ΠΙΒΟΠΘη. Υ Ὁ] ΚΟΥ 
ΘΘΠΘΙΠΒ8116 Ὗ ΟΥ̓Β[Θ] Πα ο᾽ σῸ ἀθπὶ δοθηβαύζθ 468 ΤΘΙΠΘΠ, Ἠ]ΠΊ1η- 
᾿ΙΒΟμθη πα 465 ἀυγοἢ πιΘ ΒΟ] θη ΘΓ) Θηὐνγθι ΐθη ΒΘ ΘΥ5 
ἐλησίθ σὰ ἄθια ΟθΌσγδμθομθ, σοι ζοιὺ σὰ Ζοιὺ τη Ηδαβ ἀπα ΥΥ εὐκ- 
ϑύαυθῦ ἀα5. δηνῃθηρσίθ Εἰθαθυ ἀαγο ἢ Υθὶπθ8 Ζὰ ουβϑύζθῃ, πὶ ἀδταῖῦ 
ΠΘΌΘη ΞΘΟΘΗ Ζὰ ΘΘΜΙΠΠΘη. ὟΥΘ ἃ18 αἀἴθβθὰ Οθρυϑαοῃ 5108 
ἋοΥ ΕΔΟΙκο] νου δα οδαὐνιοκοιῦ Ππαῦ, Καηπ ἂπὶ Ὀρβϑύθη οἷπο Εγ- 
ΖΕ] απσ Ρ61 Ρ]αΐ. ΑὐἹϑῦα. ο. 20 Ἰϑῆγσθη. Α15 416 Οὐ θη πο ἢ 
ον ΘΒ] δομὺ Ὀ61 Ρ] ἰδ ὑσθρθη ἀοὺ ἀΥΖα ὈΥπσοπάθη ΟΡΈΕΥ ἴῃ 
ΠΘΙρΡΕΙ δηἤτασίθη, σα ᾿ππθὴ ἀοΥ οὐῦ 46 Βοβομϑὶα, 5186 5011 068 
ποῦ ΘΠ6Ὶ ΟΡ ΘΓ, 815 Ὀ18. 516 81165 ΒΘ ΘΕ πὶ [,8πΠ648, Ὑ6] ΟΠ 685 
ἀυγοῖ α16 ΒαυθαγΘΠ ὙΘΥ ΠΥ ΙμΙρὺ 561, δαβοϑ  βομῦ ἀπ πϑυθ8 
ΒΘΌΘΙ γῸΠ ἀθιη σΘμ]θ᾽ πβϑηθη Ηρογᾶθ 1ἢ [)6]Ρ}1 ρϑιοὶὺ μϑἰίθη. 
᾿αγϑαΐηϊη σοούθη ἀ16 Β᾽ἄμπγου ἄθὺ Ουιθομθη, ἄρθυα!}} [πὶ 1,8 Π48 
(85 Βδιθυ δαβζι! ὕβομθη; σορ ἄθη Ρ]αὐξουα ΔΌΡΥ τηϑομίθ 510 
Το α5 δὰ πϑοἢ [)6]Ρ0Ὲ}1 τὺ ἀ6πὶ ὙοΥβρυθοῆθη, 4δ5 Εἰθιιου 50 
560Π1611] 815. πιόρ! θη σὺὴ ἄθπὶ (6]ρμβοηθη Ἠθ]σύαπι ἢ οΥζα- 
Ῥγησθη. ΒΒ τϑιπισίθ 5101}, Ὀθβρύθηρίθ 5100} τοὶ σθν θ᾽ 61} 
ὙΆΒΒοὺ ὑπαὶ Ὀοἰκυϑηχίθ 56ῖη Ηδαρὺ τηὖῦ Πμουρθου. Νϑομάριη δου 
465 ΠΌΘΟΥ γοπὶ ΑἸύατθ ΘΘΠΟΙΊΠΊΘΗ, ΘΙ] 6 ΕΥ̓ ἴπὶ [8 π80ἢ 
ΡΙαϊδᾶ φανίϊοῖς ἀπα απη ποῖ ἃῃ ἀθηβθΊ ρθη Τὰρθ ΟΥ̓ ΘΟΠΠΘΗ- 
πίοι σδηρ 81, ΠΒΟΠ6ΠῚ 61 ΘΙΠ6ῃ Ὗῆοο σὸῃ ἰδυβοπα ἰδ 8 ῃ 
φαγϊοκοδϊορὺ παῦθθ. Εἰ’ Κοπηΐθ παν ΠπΟΟἢ 56 1π6 ΜΠ ἄγσου ὈθοΥ 56} 
ὉΠᾺ [ῃπὸὲ ἀδ8 Βθιου ἀθθυρθθθη; ἀαπη ἢ6] οΥ ἢἰπ ἀπὰ σΆὉ 
ΒΘΙπθη (ἀοὶϑὺ δα. Εἰ Καῖὴ 4180 ἀαγδαθΐ 8, Ὧ85 διιθυ τηδο- 
Πομδὺ 50. Π6}} δὲ Οὐῦὺ πᾶ Ξ [6116 σὰ Ὀγηρθη, ἀδπηϊῦ 1πτὰ 561 Π 68 
ὉΥΒΡυ ἀπο] ΟΠ ΒΘ π μοῦ σθυγαῃσῦ ἀπ 4 ο] ΘΙ ΘΠ βατη δἰπο Κομοϊπαϊεὺ 
ΦΥγΊΒΟ 6 ἢ ἀθπι ΑἸζα ἴῃ [6 ]Ρ1 ἀπᾶ ἄθιη πϑαθη Ἠοθγάθ ἴῃ Ρ]αὐἰδὲ 
πουρθϑίθ!]ῦ τγοσάθ. Αὐὑΐ οἹθίομθ ύειβθ συασάθ ἴῃ Αὐπθη ἀκ 5 
Τοῖπ6 θαυ θη] ΑἸίαν (65. Ῥυουμθίπθαβ οπἐποτητηθη πἀπα παϊὐ 
στοίβίθι. ΟΠ 6]]Π1ο]τοῖῦ ἴῃ α16 αι πδοὴ ἄθιη ΟπδΥθο (6. 
Θοθη6 46 ἀπ Τορίου σορυδοιί. ὅο βίθῃῦ ἀθὺ Βδαθυσούυ Ῥτο- 
ππθέμθιιβ τπτὺ ἀθ πὶ αὐ πο πΊβομθη ΗἨ απ νυ ες ἴῃ δπρβίθυ ΒοΖιθμπηρ.) 

Ἔ) ΨρΊ]. πηϑῖπθ ΑὈΠΘπαΪππρ' ἄρον ἄθη ΒΟ σού] δα τᾶὶ Ἠθυηθ8 1 
5. 481---ἀῦὅῶ. 16 ἀδβθ] δῦ ϑηθν]οϊκοῖθο Απβιομῦ μαὺ ἴῃγο Βοϑιδυραηρσ σ6- 
ἔαπᾶθη ἀαγο. ἀ16 Παγβύθ! ]ὰηρ' δα οἴπθιὰ αὐϊίβομθη Κυαΐθυ ἴθ ΑΘΟΠΘΠΘΥ 
δαθοτυτηοπαύ- βθαμι, σοῖο Α. Ἰζὄνεθ τὶ {8 γ0. 465. δυο δο]. Ππϑυϊδαῖβ Ὑ 1 
5. 149 {Ὸ νου δε Ποῦ απὰ οὐ! δαϊουῦ παΐ. 

Ξ 
- 
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χῶρος μὲν ἱερὸς πᾶς ὅδ᾽ ἔστ᾽ ἔχει δέ νιν 
σεμνὸς Ποσειδῶν ἠδ᾽ ὃ πυρφόρος ϑεὸς 
Τιτὰν Προμηϑεύς. 

ΞΌΠΟΩ 1π ΑΘΓ 1Π6Ί]Β0Π6η αρθ Κοπηζθιοη ποὺ 416 Βηγσα οἰῃ 
πὰρ ἀθουγη ρον Κταΐδ, ἀὰ5  ΟΥΌ1]4 Εν 416 ΘΟΒ] ἀθγαησ ἀ6Υ 
ἄθη Βγρα σἸ Θἰομβέθμθπάθη ΡΒΙΘΡΎΘΙ (νοι φλέγω). ἀνδρῶν 
ὑβριστάων. οἱ Διὸς οὐκ ἀλέγοντες ἐπὶ χϑονὶ ναιετάασκον ἐν 
καλῇ βήσσῃ Κηφισίδος ἐγγύϑι λίμνης (Ηοπιον. ἔγηηη. 11 100). 
ἀδηΖ τοῦ 5. 010 μη ΠΡ ἤΠΘσΊομ θη. πἀπα φυγθοϊσγ θα Εἰγρ ἢ Ζιι Πρ: 
γογβοίχί, ὑγιὐ ὰπ5 ἀθὺ Ῥυοπιθυ μΠΘαβιηγ ὑμπ8 τη ἀθν Η 6510 15 6 ἢ 
θιομβύυπο (ΤΠροροπῖθ 98 ἢ, Ὑνουκθ ὑπὰ Τὰρο 4171} οηΐ- 
σθρθη. ΗΊΘΥ ΒΡ ΟΠ 5160 }} πὸ σὺ ὈΒαΘΥ ΠΟΙ͂ΟΙ Α πβομϑαθηρ' νῸῈ 
ἀοΥ Καυϊίαν δυ8, σνθῖομθ θη Μθηβοθμθπ σὰν ὙΥΙαθυβοίο ]κοιῦ 
σθσθη 416 Θο μον νουϊοιμοὺ ἀπα ζὰν ϑύγαίδ 45 {7081 πὶ ἀϊ6 
γγοῖὺ σορυδομῦ μᾶρ6. [ἢ ἀ6γ ΤΠ ΠΘορΌμΙ6 πιτὰ ἀοΥ Μγύμυβ ἴῃ 
ξοΙσδπάθυ ὙΥ οἶδ δυζᾶῃ!: Α]8 βίο αἴθ Οδέξου. απᾶ 5ἐθγθ] ομ θα 
ΜΘημβομθη χὰ Μρίζομθ δαβοι πη ἀθγβούχίθῃ --- 8150 ΖῸΓ Ζ610, γ1ὸῸ 
τηῦ ἄογ Ηθυυβομαῖ 465 ἄθαβ 416 Βοπάρθγαπρ ἄογ Οδύϊου ἀπά 
Νθμβομθη οἰπύγαῦ ἀπ (16 ρῥαὐγαγ Π8]150Π 86 (θη θ! ηβοπα ἀθΥ- 
Β610615, ὙὙ|86 516 ππύου Κυόποβ θοβίδηθη Παύΐθ, δα!ηῦγίθ ἢ) ---, 
Βυρῃίθ ἀοΥ σουγδπάύθ πα γϑυβοῃ]ᾶρθηθ ῬΥουηθίΠθα85, ἀΘΥ ΟΠ 465 
Τιΐδηθη Ιἀροίοβ ππὰ ἀογ ΚΙγμπιθηθ, ἀθὺ ΒΥΠΟΘΥ α685. βύθυς- 
τυ σθη Αὐ]85, 465 ΠΟ βύγθ θΘπἄθη ΝΘ οΙὔ]05 πὰ 465 ἀπἰ] ρθη 
ΕΡΙπηθύμθαβ, 61 ἀθὺ Τ απο ο᾽η685 Ορἤθυβθιθυθβ θη ΘΊημ (65 
Δθα5 σὰ Ὀογΐοκθη: δαΐ 416 οἷπθ ϑεῖΐθ 815. 161] ἀθὺ Μϑῃβοπθη 
Ἰορίβ σὺ ἀὰβ ΕἼβιβοῖ ὑπ ἀ16 ἔούθεπ ΕΠπρθυγθιθ, συ οι] 516 
1η 416 Ηδαῦ ἀπά Ἰεσία ἄθῃ ΒΙηάἀβιηαρθη ἀαγάρου; δαΐ α16 ἃ Πα 6 18 
ϑοιίθ ἐὰν ζθὰβ Κϑιηθῃ 4186 νγϑιίβθοῃ Κηοοπθη, Κὐἀηβί!οῃ δαΐ- 
σοηβαῖῃ πὰ τοῦ ο] δι βοπ θη Β'οὐδθ ἀπ 110. 68 5061106. 1ΠΠ 
ΘΟ 6 ῃ (61 ὈΠΡΊΘΙΟΠΘα. 18116. σὰν ἤἰθα6, ΡΥοπιθύμΘα5. 806, 56}6]- 
50} ΙΒ ΟΠ 61π4, 15 Ζθὰβ τϑμ]6η. ζθι5 ἀυσγοβομδαΐθ θη 
Τύὰσ πα ἃιηίθ ΟΠ] ΠῚ Π]68 [ἢν ἀ16 βύθυ Ὁ] 1] Ππθὰ ΜΘΗΒΟΠΘΗ, 
γγὰ5 δΔθ0 ἢ τη ΒΥ Π]Παπσ σΘ 6 5011} 06: ΟΥ ΠΟῸ τοῦ ὈθΙάθη Ηδη- 
ἄρῃ ἀὰ5 Βούὺ δαΐ ἀπα οὐχίγηθδ σθυγα!υρ, 415. οΥΓ᾽ 416 τϑιβθη 
Καοομθη ἀδγαηΐου Θυ Ὁ]1οκύθ. ἅν ύγαϊθ πσασάθ ἀθη ΜθηβοΠθ ἢ 
ἀα5 Εδαθυ νογϑηὐηα] θη: ἀον ὅομη (65 ἰαροϑύοβ ΔΌΘΥ, (61 1ΠΠ6Π “8 
συῦ νῶν, ἰδιαβοιύθ ἄθη ζθιβ ἀπά βίδ}] 465 Βϑιιθυύβ ουπβύσϑῃς- 
Ἰοπάθη ΟἸΔηΖ 1 6161 ἢΟΠΪθη ΕδΥαΪβίθησθὶ. [)αν βαπαΐθ 
ἄραβ΄ ἄθῃ Νίθμβομθῃ οἷπ {106}: δΥ Ἰ1ρίβΒ ἀπτοῃ Ηδρμϑβίοβ (88 
ΘΙ δὺὰβ Εἰγάθ ὈΠάθη ὑπὰ ἀυγοῖ Αἰπθπα τοῦ 4|16η ΠΊΖθῃ 
Βοῃτηἴϊοιτθη: ἀἄδηη σἂ ΕΓ θη Νίθηβοηθη (85 βοῃῦπ [1608]; 
θη σὺ ἄθπι Υγϑιρα βἰθιημηῦ ἀ85 Οθβομ]θοηῦ (6 ΕὙΘΌΘΗ, 
γγ6 1016 415 στοΐβθβϑ Ὑν 618 πύθῃ ἄθη βίθυ ὉΠ] θη ΜΠ ΘΥῚ ΟΠ Π6Η, 

Ἐ) ΜρΊ. Βομδιηδημ, α16 ΗΘβιοαϊβοηθ ΤΠΘΟρΟμΐΘ ὅὅ. 209. 
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ἀθπ τόμ πθη 465 ΒΙοπθηβύοοίςϑ γϑυ]θ αν. [)6. σάζιρο Ρτο- 
τηθύμθαβ ΔΌΡΥ υγ86 σὰν [Θῆγθ, ἀδ[5 465 ζθὰβ δῖππ πιοῃῦ. χὰ 
ΠΙπ θυ θη 561, ὯΠ 61π6 ϑ'ϑι]θ οθίβδβοι!θ, πάθη 616 [6556]} 
τηϊύζοη ἀαγῸ ἢ} 416 ὅϑι!]6 σούγιθ θη πσαγάθη (νο]. τππέθῃ σὰ 604). 
Πδπη βαπαΐθ Ζθι5 θπθη Αα]θι, σϑ] που ἄπ ῬΥομηθίμοιιβ ἦἴ6 
ΠΒ ΘΓ ΌΠ]ΙΟΙ6 [6 6 ἀρίγαίβ; ἀ65 Ναομύβ γα οη5. 5ου]8ὶ π80}, 815 
ἀον ορθὶ ἄθῃ Τὰρ ἴμρου σνϑυζθησίθ. θη Αα]ον ἰοίοίθ Ηδοτα- 
ΚΙ65) ἀπ Ὀοίγοιίθ ἄθη ϑομη ἀ65 ἸΙαροῦοβ γοὴῃ βθίπου Νοί, 

ἢ) ΕΠ αθιμϑ ]θ ἀ68 Ῥαμδίποβ, δαΐ σψϑίςπθιη δὴ ποῸἢ ρθίθββο]θ 
Ῥτουμθθηθαβ τοῦ βθίηθιη Βϑίθιευ Ηθυακ]65 ἀδγρθβίθ! δ πᾶγ, βΒ (6Υ 
Ῥεγιθσοίθ Ραπβϑηΐδβ (Υ̓ 11, 6) ἃπ ἀθῃ οι γϑΏ θη, 6] 086 θα ΤΉΥΟΙ 468 
Ζθπ5 ἴπ ΟἸγταρῖα ἀτησαῦθη: Προμηϑεὺς ἔτι ἐχόμενος μὲν ὑπὸ τῶν δεσμῶν, 
Ἡρακλῆς δὲ ἐς αὐτὸν ἦρται. Απὲ ἄδν ἀπίοπῃ σὰ 64 ουσἄπηξθη ἵαβθ θηἰ- 
βοηαθὺ ΗουΚ]65 ἴῃ Β810 Καϊθθμάθυ Θἰθ! ὰπρ πίθου θὰ σορἐ] θη Ῥτο- 
τηθίμθαβ βϑῖπθ ῬΙδ1]6 δὰΐῇ ἄθῃ δυἿ Ῥγοιηθίύμθυαβ χυῆϊθσθηάθη Κυθτηη- 
ΒΟΒΏΘ ὈΘΙΠσθὴ ΑΟ]οΘγυ. Ῥτυτοιμθίμπθιβ βίγθοκῦ 58361π6 ζΖαβα ΠΟ Π ΘΠ ΘῈ 
Ηδπαθ Όθγθμα ἄθτη δορΘὶ οπίσοσοθ. ΠΙπίου ἀθπ Αα]θὺ βίβῃῦ οἵη 
Ὀδτύσον Βϑοῦδοδίευ, θίπθη ἰδ ἴῃ ἀθὺ ΤΠ κθη πα] θθμα. ΑΟΘἘ1]1165 Ταἰ]ο5 
1ΠΠ|Π.8 Ὀθβοργθιὺ θη θυ] 4θ νοῦ Επδηΐμθβ, δα σϑ] θη Ῥγοχηθί 6 5 
ἀδυσοϑίθ! ]ῦ πᾶν ταϊὺ Ζαβα ΤΟ ΠΡΘΖΟσΌΠΘη ΑῸΡΘΗΥΘΌΘΗ τππα ΠΠΊΡΡΘΠ, ταϊῦ 
Βα] οϊθηθιη Μαπαθ, (85 Ππκ6 Βοῖη Κυδτηρίμπα! ΒΙππαπίθυβίσθοκθηα, ἀθη 
τϑομῦθη ΞΟΠ ΘΗΪ6] 81 5101} ΖΘ μπᾶ, Πα]Ὸ δυῦ ΠΟΥ ΚΙΘΒ. ὈΠΟΚΟπα, τ] ΠΟΥ, 
τηῖῦ Βορθὴ ὑπα ὥρθευ Ὀεναϊποί, τὼ Βερυἔ ἰδοῦ ἀθη ῬΕΘ1] σὰ θηΐβθηάθῃ, 
ΒΑ] δαΐ ἄθῃ ορἝὶ, ἄθύ, δαξ ἀθὴ ϑομθηοὶ 465 Ῥεουηεύμουβ σαϑυζεζί, Ἰῃ 
ἄθββθῃ Επηρθυθίάθη τ}. ὈΊοΒοὺ ΒΟβοΒυθι θπηρ οαὐβρυιομῦ ἀηρϑ ἢν α16 
Τλαυβύθ! ! ὰηρ Θ΄η65. ῬΟΙΩΡΘ) Δ μΊβομ θη. ΥΥ απ αρετηβ! 65 (28 πη, Οτπαιηθηίθ 1 
Ταΐ. 80), δὰ ψϑ]οηθι Ῥτοσαθύμθιβ 1ἢ δαΐγθομύθυ ϑὑθ) πη ρ᾽ 8 ἢ. ΘΙ ποῖα ΠΟΠΘῊ 
ἘΘΙβθηρσθκ [6 ταϊῦ Ὀθάθα στήθη Δηρεκ]ατητηθτὺ ἰδ; δα! ἀθη οὐνγᾶβ συου- 
σθὈοθαρίοθη τϑοβίθη Εαίβα ϑιὐχὺ ον Αα]ου, αἀθὺ βθίῃθῃ Θ'ΟΠΠΆ 6] δ ἀ16 
Βτεαβὺ 468 Ῥγουηθίμθαβ βϑύχὺ, πύθῃ ἴῃ ἀθὺ ΕΘ μΘ βίθῃῦ Ηθυακοβ πὰ Ἰεσὺ 
θα Βοσθη δαΐ ἀθη Αα]ον ἂμ. [π ἈμΒΗ]ΙΟΠΟΥ Υ οῖβθ ἰϑῦ α16 Βοίγοιππρ 65 
Ρτουηθύμθαβ δα οἰπθη ϑδυκορθδρ 465 Οδριίο]. ΜΙ αβθασαβ (Νπ8. Οαριίο] πα. 
ΤΥ 28, ΜΙ]Π1η, ρα}. ταί. 98, 888, ΜΏ]]θυ- ὙνΊθβθ]θυ, θη. ἃ. ἃ. Καπϑῦ 15 
Ταΐ. 12. ἢν, 406, 11 Ταῖ. ὁ πν. 8880) ἀπα απῇ ἄθπι Ὑναμαρθυλᾶ!θ οἰ π 65 
ΟΟ] ατη Ὀατιαταβ (ΤᾺ πη, αἰ6 ὙΥαπασοθυηδ]θ 4685 Οοἱ τα θαυ] ατη8 ἴπ ἀθΥ 1 
ῬδμλῆΙ1 Ταῦ. 1 8) νοιρσοβίθ!]ῦ. Απ ἄθιῃ 1 ἰχίοσθη Β1146 πϑησὺ Ρτγομιθίμθαβ 
τηϊῦ δαβσθὈγθιςθύθη ΔΗ δ κἰδτηπηθυΐθη Αὐπηθη ἃ Οἰπεὺ ΒΒ Θἰβαηχαπα, αθὴ 
ΠπηΚοη ΕπΙ5 δαΐ οἷ Εἰ Θ᾽βθηβύϊοὶς σϑϑυ σὺ. ον ΑἌ]ΘΥ βύθῦ σθομἐβ ΠΘΌΘΩ 
1πτη, πα ΒΒγθμα ΟΥ α186 ΠἸηΚ6 Κυα}16 ἀη ἄθη τϑομίθη Ετιίβ 468 Ῥγοτηθ- 
ὑπϑὰ8 βϑίχὺ, ζϑυἤθιβοηῦ οὐ τ 4186 Βυυβύ, απὰ ΒΙοὐὺ ὑτᾷαξο!ϊῦ ποτ. Ἀθη 
ΘΏ]Θο πάθῃ Ηθυδκ] 68. χοὶσὺ ἀ16 ἀϑῃϊηξουβίθ θη αδὐξίπ Αὐμοηδ ἀδ5 Ζ16] 
πα Ὀᾶτρὺϑ, ἀαἰαν, ἀΙ5 ἀθν Ῥ[Θ1] ποῦ ἀθπ Ῥγομηθίμθαβ, βοπάθτῃ ἄἀθα Αα]ΘΥ 
ὑππῆτπ. Εϊπθ Δ ΒΜ] Ομ6. ΠΑΥβίθ!]ππρ' εν Βείγοϊπηρ 465 Ῥυοιμθῦμθαβ ἴῃ αταὶ 
ΒΑ] ΘὈΘαβρυοίβοη ΤΟυβθηὰ ἰδῦ ἴπ 1. 1888 αὐ ἄδθι ΑΚτορο]Ἰβύθυσαββθ [ἢ 
Ῥρυρϑῆιοη δαθροοΥ θΘ ποτάθη (Αυύμπαν ΜΙΟΙΠπΟίου, αἴθ Βοίγθιπηρ α68 

᾿Ρπουνηθίμθιιθ, θη Εὰμα ἃ5 Ῥευρϑηοη. 42. ὙνΙΠΟΚΘΙ ΠΠ Δ ΠΒΡΥΟΡΎΒΤΙΩΤΗ. 
Βου]η 1882): Ργοχηθίηθιβ τϊῦ θη Αὐτηθηῃ 8 (8 ΕΒ ]βθα (68 Κδικαβοβ 
Βείθββε!ῦ; γθορΐβ βϑίη Βϑέγοῖθυ Ηθυϑ]685 ἴπὶ Βορυ ἀθη ΑΑ]ΘΥ σὰ Θυ]θρθῃ. 
θαυαμῦον οἷμθ ἰᾶρθυπαθ ΕἾστν, ἀον Βεγρροίῦ Καυκαβαβ. ΜΊΟΒΗδέθυ ἰεὺ 
Θϑμοῖσῦ, ἐν α16886 Πδυβθθ ] ρθη ἀὰ5 Νουα ἴῃ οἰπθιὰ (ἀθπιϑ!] ἀθ 65 
ῬΔΥΥΒαΒΙ08. Ζὰ 8666, Ὑ6]ΟΠ68 510} δπ8 ϑὅθπθο. Οοπίσον. Χ 84 θαὐπθημηθ 
Ἰμ{5}: Ῥαυυμδξῖσβ, ρἱοΐου ΑἸΠμΘμ Θμβὶβ, οὰπὶ ΡΒ ΡΡρα8Β. οαρίοβ ΟἸ μ Β]ΟΒ 

-.- 
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ποὺ σοροη ἤθη ὙΥ1]16η 465 Ζθαβ, δυΐ ἀαἴ5. 465 ΗδγαΚ]68 
ΠΆΠπΙ 510} ΠΊΘὮγα δῇ Π6Υ τγοϊΐθη Εἰγήθ. --- ΝΟ ἄθη Ἔργα 
καὶ Ἡμέραι γουρὶτσὺ θυ ἀδ5 Εθιθυ, νγϑὶ] Ῥγοιπθύμθιβ 1ῃπ 
οοἰδαβοηῦ; Ῥγοιηθίμθιιβ ἈΌΘΥ οηὐνγθπάθῦ 65. ΊΘ 6. ΠΘΙΠΏ]Π1Οἢ 46Π| 
ἄδθαβ. Ζυγ ϑύγαϊα βοπάθὺ Ζθα5 416 γοῃ 8116η (ἀΟὐθουη ταῦ δ 6η 
δαβσοβίαϊ οἰ Ῥϑηάογα ἢ) σὰ ΕΡΙτπθίμθαβ, ὑυϑ οΠΟΥ 516 σθσθῃ 
α16. ἀυβαγοῖ 106. ὙΥαΥμαηρ βθῖπθ5 Βα Θ 5. δαΐηϊμημηῦ πα (885 
0908] ογβδῦ πιουκί, ἀα οὐ 65 παί. πη νογάθμι ἰούθη 416 Ο- 
ΒΟΒΙΘΟΉΤΟΥ ΠΟΥ Μθηβομθη δυΐῇ δὺ Εἰγάθ ΕΥ̓ σοῦ Ἰμοιάθῃ ἀπά 
ΒΟΒΤΘΥΘΥ Ρ]αρθ, ἔγΘῚ σο ἐοαΥϊησοπάθη Κυδηκμθίΐθη:; ἀἀ5 ΥΥ 610 
ΘΌΘΙ πἰτητηῦ 46 [)60].6] νοπὶ Εἶλ58586, πα 65 ἤϊθσθῃ βϑύϑιβ πᾶ 
ὙΘΥΌΥΘΙΘη 5105}. ἄρου [πα πὰ Μίβου 4116 Κυδηκηθιίθη ἀπά 
1 6Ιά4θη; πὰ 416 Ηοϑπαηρ Ὀ]οΙδῦ ἀλη, 1681} Ῥαπάογα δαΐ θη 
Βαὺ ἀ65 Ζθυβ ἄθῃ Ὠβθοῖθὶ υόύμοῦ Ζυν]. --- 1686. Ὀ6Ι 46 Πα 
Τ)δυβίθ ] ρθη ΒΌΘΠΘη Ζὰ ΟΥΚΙἄγθη, τὶ6 485 [106] 1π 416 ΥΥ εὐ 
ΘϑΚοιημηθη. [ὐὙΒΡΥΠΡΊΙΟΠΟΥ πα ΠδΙΥΘΙ ουβοῃθιηῦ 616 Απ- 
Βομδαθηρ, ἀδ[5. 5100 τηὖ ΠΟΥ Ὑ ΟΥ̓ ΘΙ πθυαπρ Ἃ6Υ ΠΟΘ ΘΗ ΒΎγ 1856. 616 
ΒΟ] 6 ΒΌΪ θη 465 Παχὰβ οἰ πρθϑίθ!]ῦ Πα ὍΘ, 415 ἀ16 ἃ μά 6 Υ6, 
αἀαίβ ἀυγοι ἀἀ5 ὟΥ̓ΘΙΡ ἀδ8 ΕΠ]οπα 1ῃ 416 ὙΥθῦ σεἸζοτησηθη 568]: 
θ6146 Απβομδαθπηρθη 51π4 1 ἄθη Ἔργα καὶ Ἡμέραι νϑΥ απ ά6Ηῃ, 
ἴῃ Ὑγ ΘΙ μθη Ῥδπάογα ΠΙΟὐ Π]Θ ἢ α16 Οἰθιηπιαϊίοι 465 ΤΠ ΘΠ50ῃ- 
ΠΟΘ ΟΘβο] οὐδ, ΒΟ θυ θη θΘβοηάθγθθ ΟΘΌ1146 ΕΠ 510 δύ. 
Ῥγοχηθίμθαβ ἰϑὺ 815 αθηϊαβ ἀοΥ ΝΘηβομ Ποῦ δαϊσοξαίπθ, ὑγθ] 66 
5106 ἀγο οἰ ηθη ΒῪΘΥΘΙ] σαρθη 416 (οὐεμοιῦ, 1πάθη] 510} Ῥγο- 
τηθύμθιϑ ὑγθῖβου αἰπὺ 8418. Ζθαβ (το]. απέθῃ 62), ἀ16 ϑύγαϊε 
ἀοΥ οἰηοιῦ ἀπα ἀπ 8110 Νού ὑπαὶ 8116 «ΔΠΠΤη Υ 465 ΠΘΌΘΠΒ 
ΖΘ. [)ὼ ῬγοΙηθέμθαβ ἃ15. ΟἝΌῸΥ 465 θαυ δαοῖ ΘΕΟΣ 
ἀ65 Βυδῃάορίθυβ 5610 τηὰίβίθ, 8580 οὐσϑὺ 5106} 85 Ἃ6Γ Βθοῦδοἢ- 
ἰππρ, ἀαΙβ Ὀ61 ἀ6η Ορίοσῃ ἄἀθη (ἀὐύψυη ΠῸΥ (6Υ σουϊησδῦο 1161] 
Ζα4}16 (ΤΉ Θοσ. δ56 

γϑηάογθί, ουηϊῦ ὉΠΌ,Ω ΘΧ 118 56η61, ρογααχὶῦ ΑὔΠθμηδ8, ἐογβϑιὺ οὖ δα δχϑιι- 
Ῥ]αν οἷὰβ ρίηχιὺ Ῥεοσηθίμθα. ΟἸγηύμ!αβ ἴῃ Ὀουτηθηὐβ ῬΘγὖ, 1116 ἐ Ὀ 18} 
ἴῃ ἰθτηρῖο Μίπρουναθ ροβαϊύ, 

Ἔ Ποὺ Μγύμιαβ νοι θυ Ραπάογε, ᾿ἰϑδὺ δαΐ θἰ ποὺ Ῥυϑβηθδιϊβομθη ΟἸβύθ 
(Μοπῦσα. 4.61} [πβῦ. το. γο]. ΥΙ ἰὰν. ΧΧΧΙΧ, νρ]. ἢ. αδύαοοὶ 1π Απη8}1 
4611 [Ιηβύ. 1860 5. 99) ἴπ ὅ ΒΙ]άθητι ἀαγσθοβίθ!]ῦ. [ἢ ἀθπὶ ογβίθῃ Ζοὶρὺ Ρσο- 
ταθῦμθαβ 616 οηὐνοπαθία ΕΘ ΘΥ ἤδιηγ6 ΘΙ ΠΟΥ ἡ 61 Ὁ] ἤθη Οοβία! (ΤΠ 6 .η18 ὃ); 
ἴπ ἄθπι χυγϑιύθη υϑιοηῦ οὺ 688 Εθαθυ ἄθη ἔγθααρ ἀρθουγαβομύθη ΜΙ ΘΉΒΟΒΘης;. 
ἴπ ἀθιη ανζξθη πἰτητηῦ Ῥαηάογα γὸὺὴη Ζθαβ 488 νϑυμβηρηβυο] ]6 Οο 8 [8 
(θῖπθ ἀορρϑθι θη κοίῖσθ ὅθ Πμ8416. τὴϊῦ Πομθὰ [)6016]} οπίροσθη; ἴῃ ἄθπ 
νιθσΐθη Ὀϊοίοὺῦ Ῥαπάοσα Ὧ85 Οοἴδιίβ ἀἄθη Μθηβομθη 87, ἀ6Υ 510} νο]}} 
ΒΟΒΓΘΟΚΘη ἀπὰ ΑὈΒομθα αυσπεπαθὺ πᾶ ἀδ5 ἀθβοῃ θη ταῦ ἀοΥ Ἠδπᾶ εοπί- 
Βοβιθάθῃ δονγοῖδῦ. Ι͂ῃ ἄθτ ἔζηξζέθη 180 Ῥγοιηθίμθαβ 1η Βομτᾶσον ϑύθ! ὰπηρ᾽ 
τηῖῦ αβροογθιϊθίθη ΗἨβπάθη ππᾶ Ζαβδιη πη ηΡ᾽ ΘἸΓ]Δτητη θυ ΐθῃ ΕἸ Ι͂Βθη. 8Π ΘΙ ΠΘῚ 
ἘΘ]Βθη Δηρθβομιηϊθαθῦ; δ ἄθη ΕὔΒοα βύθῦ ἀθν Αα]θυ, γῸ}}] Υαῦ υἀπᾶ 
ΒΟΒΥΘΟΚΘη. ἤδοὴ ΗΘγα 168 Ὡπ ] 1 ΚΘηα, ἀ6ὺ ἀδμϊηύου βομοη τοϊὺ ἀογ Κϑαΐθ 
ΘΆΒΗΟΙ, πτὰ 1ΏΠ Ζὰ ΘΥ̓ΒΟΒ] ρΘΉ. 
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ἐκ τοῦ δ᾽ ἀϑανάτοισιν ἐπὶ χϑονί φῦλ᾽ ἀνθρώπων 
καίουσ᾽ ὀστέα λευκὰ ϑυηέντων ἐπὶ βωμῶν). 

ἀοΥ πηοὐ]γ] θυ μάθη [)]Οηὐαηρ 416 ὈΘβομάθυθ Ν θυ] βϑαηρσ 
θη {Προυπλαῦ 465. χὰ ΠοΟἢ βίγθθθηάθη Ν᾽  υβίδηαθα ἀπ ἀου δαυΐ 
Κοπβύθη (6. αἰΐθη, ἅπρβί!Ποῃθη (αὐ θυ νθυθῃσθιπρ 56] ϑύξπα!σ ἤθη 
Ναΐζοη ὑπα ἦα5. ΥΥ̓Οἢ] ἀοὺ Μϑηβοπθη ἐὐγάθυπ θη Γηἐ6]]]σθηΖ. 

11. ϊθΘ Ῥεοιηθύμθιαββαρθ Όϑὶ βοηνψῖοβ. 

Ῥγομιθύμθαβ, ϑο ἢ ἀογ ΤΠ ΘΙ 15 --- 465 ᾽ αἴθυβ Ιαρϑίοβ πῖσα 
ΠῸΙ ᾿πα]γοκὺ 541 (κασιγνήτου Ἄτλαντος) σοαδομὺ ---, βύαμα [πῃ 
ΤΙ η Καπιρίθ ψυθυϑὺ δὰ! ϑοιύθ ἀοΥ ΤΙιΐαπθη; (8. ΘΓ ΔΌΘΙ ΥῸΠ 
ΒΘΙΠΘῚ Μαύίον ΓΠΘΙμ15 σα [βύθ, ἀδ[5 ποῦ το! 6 Κυδβ ἀπὰ 5 θεῖτο, 
ΒΟΠΘΙ ΒΟ] ΑΠΒΟΠΆσθ ΟὈΒΙΘσθη τγγαθη, απ 416 ΤΊξαπ θη 
Βθίπθη Πα γϑυβοῃτη ἢ Πΐθη, ὙΘυ]16 8. 6. 416 ἀπίθυ]]]θσθηάθ Ραγίοὶ 
ππα ὑγαῦ πηῦ 5θῖποὺ Μαυΐδον δαΐ ϑοῖύθ 465 Ζθιβ, ἀἂπὶ 416 ΕΥ̓ Ομ 8 
Ὧ65 5:θρϑβ Ζὰ ἰθ:]6η. Νϑομάθη ΚΥΌΠΟΒ βαθὺ ἄθη ΤΊζθηθη ππΐου 
γγ ΒΘ ἢ Π0 0.61 Β61}}1}{8 465 Ῥυοτπθίμθιβ ἴπ ἀθη Ταγύαγιιβ σοϑυϊνσί 
τα, Θηὐδίαπα 61] Ὧ6Υ Οτγάπαπρ ἀπὰ ΕΠπτομὔαπρ ἄ61 ΠΘΘΠ 
Ἠουυβομαῖῦ Ζνθβρα!ῦὺ ΖυγΊβοιθη ζθαβ ἀπα Ῥιοιηθίμθαβ, ἱπάθι 
ἤρα5 δὴ ὅθι ]6 ἃ(65 αἱΐθῃ, δὰ5 ἄοσ Τιύαηθηχοῖῦ βὐδιηηθπάθη 
Μοπβο θη ρ ΘΒ ΘΟ 65. 61} ΠΘ65, 461 ΠΘαθη Ζ61Ὁ Θπὐβρυθομ θη 465 
ΟΘβομ]θομὺ βούσζθῃ τσ ο]ύθ, ΡῬγοιηθύπθιαβ 4061: 5105). ἀθβ αἱέβθῃ 
ΜΘπβο θη βίδιη 685 8181} ὉΠ 4Ἰ656 1 ΠΟΟῚ Ὀ]δ46η ππᾷ βὐαπηρί- 
ΒΙ 215 θη (ΘΒ ]θο οί ἀπγοἢ α16 ΕΠΡυσθοκαηρ βύγθβαιηον ΤΉ βύΙρ- 
κοῦ, ἀαγομ α16 ααρ 465 ἄθῃ (Οδύξουῃ δηὐνγθπαθίθῃ ΘΙ ΙΘΥ5, 
ἀαγο α16 Μη] απρ 760] ΟΠ Υ Καὺπδὺ ἀπά ΕοΥθοτοις, ἄδθοτ- 
παπρὺ ἀἄυτοῃ α16 Εν οἰ! πηρ 465. Π θη Θη5. ἀπα Βουαβύβ 5 
(444) ἀκ5 Παβϑίη. πἰοηῦ ΠῸΥ 5᾽ομουίθ, βοπάθυη δ ἢ γουθάθ]ίθ 
ἘΠᾺ [του τ οηῖθ. ΑΌΘΥ 616 Ζεῦ ἀον ὙΥ̓ΠΙΚΌΥ ἀπᾷ ἀου ϑομάου- 
Ῥοβίγθαπρθη δῦ γου 6 1, 16άθιη δῦ βϑίη Απὶὺ ἀπᾷ βοὶη Κυύοὶβ 
Ῥοβυιπημῦ, δἰπὸ 8]]σθηιθῖπθ ΥΥ Θ᾽ ογ ἀπ αησ, ἃπ ἀθυθη Θρ᾽ύσα Ζθ5 
βύθῃύ, ἰδ Ὀθουϊμηαοί, ἀμ (6 1᾽ δ᾽ ῃΖ61]Π 6 πλὰΐβ 0}. ἀ1θβου Οτά- 
Ὡθηρ {ρθη, τηδρ᾽ 516. 80} 1Π| Ὑ ΘΙΡΊΘΙΟΙ σὰ ἀ6Υ {γάμθγθη Ζοὶέ 
415 {Ππἰογαγοϊκαπρ ἀθ8 Πρ θη ]]6η5. ὑπ ἄθὺ ρουβΟ ΠΟ Π ΘΠ 
Θ6] δύῃ αἸσ]κοῖ (Υρ]. 149 Π.) ὀυβομβδίηθῃη. Πδυαμι πὶγὰ ἀ6. οἰρθη- 
ὙΠΠ1σ6 (549) ἘΠΩΡΥΠ 1ῃ 416 πθὰθ Ογάπαπρ ἀ6γ ΠὨίπρθ ππὰ ἀΪ6 
Αὐἤομπαηρ σθρθ ἄθῃ Ὠδομδίθη Ἡθγη ἄογ Υο]ὺ ἂη Ῥτοιμθ- 
ὑπθὰ5 παγὺ φδβύσα δ, τη 50. ΠΆΓΟΥ, 815 416 Ἡθυυβομαῖ προ ἰδ 
(ν9}]. χὰ 85) πὰ ἄβθγθῃ Βοίθδθσαμπρ οἷπ θηὐβοῃϊθάθηθα ἀπά 
Κναίνο!]θ5 Αὐἰθγούθῃ. σθσθη 1646 Εἰπηρόσαπρ' πούνγθπαϊο τηδομύ. 

Π16 ΠΙΘΠΘΥ ἀ65 ζθι5, ἄθύθῃ θβθῃ (6. ΘΗΘΥσΊΒΟμ6η ππᾶ 
γ᾽ οἸΚΒ᾽ 8] οβθα ὙΥ Δμσηρ ἀθν Οτάμαπρ θη βρυιομύ, Κυαΐοβ ἀπά 
Β1α, Βομ]θρΡθη Ῥγομιθίπθαβ 8Π5 πάρ ἀν ὙΥ δ] ὐ 1 οἷηθ τὸ ἰδέβ 
ἘΠηδάθ6 ἀθ5 ΘΚυθμΘη]απμάθθ, τὸ 6 γοὸὴ Ηδθρββδίοβ ἃἢ οἰπθη 

- 
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ὨΟμθη ΒΌΪΒθη ἴῃ ἀοΥΓ ΝἅΠ6 465 Μίθουθ᾽ δηρθβομμθάθὺ σιγά, 
1658. Βανί ϑύγαϊθ δυβοποιηῦ ἄθιη Ῥυομπιθίμθιβ 415 16 σγθίβίθ᾽ 
Ὁπαδηκραυκοιῦ 68. ζθαβ σθρθη θη ἰγθαθη ὑπα βέαγκοη Βαη- 
ἀθβ θη Οβ86 0 [ἢ (οΥ Νοὺ ὑπὰ Βραγβηρη5 465 ΤΙΔ ΘΠ ΚΑΙΩΡ 68, 
516. ΘΥΒΟΠΘΙηὗ 1Ώ1ὴ 818 α16 ἅγρβίθ συδαβαμηκοιῦ ρσθρθη ἀ θη) ΠΊΘ ΘΠ, 
ἀθὺ ἰκϑῖπθ ἃπάθυθ οι παῦὺῦ 415 αἰθ, ἄθῃ Μϑηβοῆθα (πΐθ5 
Θοίμδηῃ σὰ Πᾶρθη. [μ6᾽οῦ Καμη 50 (ΛἋΥ σοίο!ογίθ ὑπαὶ βἰδυκ- 
αἰ] 6. [λα] άον ἀὰ5 Οο ἢ] ἀπὰ ἀἃ5 ΜΙ]οΙὰ σθυίηπθη, ὑπαὶ α16 
Τδομίον 465 Οκθαμποβ ὅ), σϑ  ]γ 0116 ὙΥ 656 ῃ, νυ 6] 6, αασθβομσθοκῦ 
ἀγχοῦ ἄρῃ ὅ6Π8}} ἀθὺ ΗΕ] Θυβο ] σ᾽, σὰ Ἰῃτη Κοτητηθη, ΚΙΆΡ ΘΗ 
Ὀϊου ἄρον αἀ16 Ηδγέθ ἀπα {ΠΥ τη μου ζιρίτοῦ 465. πθαθη ον} - 
ἨΔ ΌΘΥΒ 1πὶ ΟἸγΏΡ. --- ΑΡΟΥ Ρτομηθί θα πη [5 ποι Ὀ]οΙ5 ἰθ θη, 
ΕΓ Καπη δπ0 ἢ ΠδΠ46]η: ἀθππ Θ᾽ ὙὙ6Ι(5Β 61η (ΘΠ ΘΙΠΠΠ15, ΥῸΠ 
ἄθββθῃ Κυπαᾶθ 416 Ζυκαμη ἀθ5 ἄθαβ αὐμϑησί; ΟΥ νυϑὶίβ, ἀδίϑ 
ζει5 οἷπ ΕΠ6 τοῦ ΤΉ ρυβ ὈθαὈβι ρθη τῦ]τα, 88 Δ6Υ 61ἢ 
ϑομη. ΘΘΌΟΥΘΙ. γΘΥθῃ 501] τηϑο Πρ. 815 βοὶπ γαίθυ. Π16565 
ΘΠ Ιμη18 σοάθηκὺ Ῥγουηθίμθιβ σὰ ὈΘηϊ Ζ6η, ἘΠῚ 81) 56 ᾽ ΠΘΠῚ 
Ῥριηῖσου ὈΙογ6 ἤθη θ σὰ πθηῃπηθη. ζθιβ 5011] 5 ἀπὰ 50]} 
οηὐνγθ θυ 510} ἀθι  σ θη ΟΟΘΥ γοῖη ΤΉΣΟμΘ βἐΐυζθηῃ 716 ΚΥΌΠΟΒ 
ΥΟΥ ἴππὰ πα ἰἰχᾶποβ ΥῸΥ Κύόποβ. ἴῃ ἀἴθβοιη (ϑἰἢ]6, ἀδίβ 
αοΥ Ταρ ΟΡ ΑΥΘΟμπαπρ ΚΟΙΠΠΊΘΗ Ὑγογθ, πἰπητηῦ Ῥτοιηθίῃ 85 
ἀ16 Ὑ ϑυτατππρ' 465. ΟΚθᾶποβ, υυϑ μου σὰ ᾿ῃτη Κοσπιηὺ πᾶ 5168 
οὐδοῦ, Ὀ61] ζἄθὰβ Εὔχιὐθ οἰηχαϊθσθη, ἀδιηῦ ΡγουηθίΘ5 
ψ]θθυ σὰ ἀπϑά θη δαΐρ ΘΠΟΙΏΤΠΘΗ Ὑγ 6, ὑυΘΠΠ ΘΙ 11 510} σ6ῃ6 ἀπά 
5100: οἴη πἼθιθ ΥΥ ΘΔ μβομπϑαθπρ' ἈΠΘΙΡΘ, ΠῸΥ μη1ὖ τη]. ] 6] Ἰρθ τα 
[ΒΘ 6Ιπ δαΐ; 16. ὑυθῖβθη Π.ΘἤγΘη ΚΟΙμΠΘη χὰ {τ ἢ, ὑπ ΟΥ̓ 516 
Ἰϑηγύὺ, Ὀδβιϊὺ ποὺ Απβθῆθῃ οϑητρ, ὑπ ἘΠπάσαοΚ δαΐ ἄθῃ 
16: ἀθηβο Ὁ] 10} Βγγθσύθη σὰ τηϑομθη. [άστπι ουτ θοῦ 416 Υ ου- 
τατὐἐ]απρο 45 θρϑηΐθι] γὺ0 46Π|, νγὰβ 8186 ὈθζΖυγθοκὺ: Ρυομιθ- 
ὑπθὰβ ΓᾺ]Ὁ 510} 1ῃ βϑίπθμι Βθομίθ: οὐ Ῥθμαπαθὶὺ ἀθη ΟΚΘαΠΟ5 
εἷ8 Θἴπθη οο οΊοθ. ΞΟΠ ΒΟΉ] πο, ἀ6Υ Ὀ]οίβ δαΐ 5616 βἰβθηθ 
ΘΙΘΠοΥ Ποῦ Ὀϑαδομὺ 561, ἀο σοῦῃ Βυπθ ΠπᾶΡρ6, υπᾶ δ [β5ὺ 510}, 
βύαϊῦ ᾿Ἰτοθη τσ ἢ ΝΔΟΠΡΊΘΟΙρ κοῦ σὰ ἀθηῖκθη, 1Π βθίπθηι ὙΥ]αθΥ- 
βίδα ΠῸῚ ΠΟΘΙ τη Θ}1 Ὀθβίξγκθη. 1656 ΥΥ̓ἀθυβθί οη Κοὶν πισα 
Ζὰ ᾿ἸΘΙἀΘη ΒΟ ΠΟ Πον Ηο Πρ Καὶῦ σοβίθισουὶ ἀυτοη ἀθμ ΑΠΌ]ΙΟΙΪς 
Ὁ ΘΠ 5 Π Πρ θη [0 5), ἀον ΤΟΟμίου 465. Τπ8 08, Ὑγ6 108, γ0 8 

Ἔ Αὐῇ οἴμοι ΘδΥΚΟΡ ΒΑΡΎ] ἀοὺ ΒΒ] 6]]5ομθη ϑδιηγϊπηρ (ΕἸ η-. 
συανίηρβ δηα οἰομϊηρδ οὗ 0Π6 φῥυϊποῖραὶ Βαϊ οἰο, 1π π6 οο]]θοίίου οἵ 
ἩθηνΥ ΒΙαπα6]] Ταῖ. 108) βῖπα ἔξ ΟἸΚθαπι θη ἀδτυροβίθ]ῦ, σοπ ἀθηθη φυγϑὶ 
Κηΐθθη ὑπα αἴθ γογαθυβίθ ἴῃ ἤθμθπᾶθν δ βἰβ ἀ16 Εὔίβθ ἀθβ Ἡθρμββύοβ 
υτηΐδησύ, ἀθὺ γον ἄθιη ὈΘΥΘΙΐβ ΔησΘβοβιηϊθαθίθη Ῥγοσηθίμθιβ βιύχὺ, 416 
Μᾶϊζε δυΐ ἄθη Κορῖθ, ἀθῃ Ἠδιησηθὺ ἴπ ἀον Πθομίθῃ (Υρ]. ὙΥ 6] οΚοσ, αἱΐθ 
Πα ]ον 1ΠΠ 5. 197). 

ἘΞ) ΠῚ6 ὅαρθ νομ ἴο, ἀοὺ Τοομίθυ ἀ685 ΔυρΊν]ΒοΏθη ΕἸ αἰβοοίνθβ ΤπΒΟΠΟΒ, 
ΑΘΥ γῸὴ 265 ΠΩ ΤΟΥΌΘΠΘπ Ῥυϊθβύθυϊη ἀοΥ ὐσίβομθη Ηθτὰ, 610} 6, νῸἢ 
Ηρτᾶ ἃτι5 ΕἸθυβιοηὺ ἴῃ οἷπθ Καπ νουπαηαο]ῦ, σορ ἄρτια Βυπάογβαρίρθῃ 
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Ζδθιι5 ψιῦ Βγϑιυδ Οὐ ΚΟΥΘΠ, ΔΌΘΙ γ0 (ΕΥ̓ ἘΠθυβαοηῦ ἀοΥ Ηογὰ 
γουο]οῦ, σοι Τιαπᾶ χὰ ἃηα πἀπὰ γοὴ ΜΟΥ Ζὰ ΝΙίβου, γῸῃ ΘΙ ΠΟΥ 
ΟΠ ΘΟΙΚΘΏΒΒΟΘΠΘ. ΖῸΥ ΔΠ46Ι σο]ασὺ πιγα. ΟΡ Οἢ] Ρυομηθί θα 
δΔῸ5 ἄθη ΥΥ δἰββασιπρθη 561Π6} Μαΐου ΠΤ ΠΘΊη15. τγοιίβ, δ β Ζ2688 
ἀὰ5 ΟΘΒΟΠοΚ ἦον ἴο χὰ συΐθιη πάρ [ὯΠγθη τὰ ἀπα ἀαίβ 
δἃὰ5 ΟΛΟΥ ΝΟΒΙΚοΙΙΘηβομαίῦ (65 Ζθὰ8 ὑπα ΘΥ Το 561} δἰ σπου 
Βούθου ΠΘΥΥΟΥΡΘΠΘη. 5011, 580 ἀγϑησὺ Ἃ060} 616 1,6] ἀθηβο δαί 
76 σοι {ΠΠου]οσαπρο συγΐοϊς, ῬΥομηθύμθαθ βιθηῦ πὰ] (ἰθννα]ῦ- 
ὑμθ Πρ ]κοῖῦ ὑπαὶ πγα πηϑί5]05 1ἢ 561Π6}1 ΟὙῚΠῚΠῚ ἀπ ΘΙ Π 6. ἘΠ 80}- 
Βιοηῦ. ϑθὶπθ Βομα] 4 1ϑὺ ν }}]: 416 Ἠθί Πρ κοιῦ ΘΠ Ὺ ΘΟΠιηβ γθαθ 
ἴογάουῦ 16 ΑΠππαθπρ Ὧ65 Ζθ8. Πδύϑιϑ; ἢ ΥΤ65. οὐ βοῃοῖηῦ πἀπὰ 
γουϊδηρὺ ἀπίρυ Παυΐοῦ ᾿ιόμαπο α16 Καπᾶρσαθο ἀ65 (ἀβ]βῖπι- 
Π15565, δι τϑ]ο 65 Ργοιηθύμθαβ {ἰρουτηὑς ροομῦ. Ηρθυπιθ8 
σα ταῦ Ηομη ἀπὰ ροίῥ αὐρσοίοσυϊσι, ἀπά 65 θυ 110 5Ί 0 ἢ βϑῖπθ 
θυομαπρ: ἀμΐου ΒΙ]1Ζ ὑπ [ΟΠΠΟΥ πὰ ἄθηη Αὐΐγαῃν 8116 Ὺ 
ἩΠοπιθηΐθ σιγὰ Ῥγουηθίῃθὰβ. πιϊύβωμπηῦ ἀ6η1Ὶ ΒΕ Θ]56η, σοπ τυ] ΟΠ 6 ΠῚ 
ΘΙ ὉΠ] τη ηοσὺ 150, 1π 616 Το 8 σθβο]θαθυῦ ππα 50 561Π60 ἃ88- 
σΘ]άββθηρ ἢθάθ ουβυϊοκὺ (ΞΘ Β] 5 465. Προμηθεὺς δεσμώτης). 

ΝΟ ἸΔΠΡΟΥ, ἰΔηΡΟΥ Ζ61Ὁ 5ὐθιρὺ ἀοὺ Τ᾿ ]5Θη, δῃ 6] Π6 ΠῚ 
Ῥχοιηθύπθιβ πϑπρὺ, σιθάθυ 8 416 ΟὈο σοῦ δα 416 ΗΠ. (685 
Καικαθαβ θη ρου. [67 ἸπΠΠ 6 ὅτ0}} 465 ΤΊϊθπθη δῦ σΘὈ] 16 Ό6η. 
Δὰν Θὐγαΐθ ουβοπθιηῦ οἷη. ΑΘ]ΟΥ 8116 ἄγοι Τὰρθ πὰ πϑοκὺ 1ῃ τη 

ΑΥὐροὸβ Ὀθννδομί, πὸ} ἀον Τοϊπηρ 4685 Αὐσὸβ ἀυσγορ ἀθη ϑὕϊο μη. οἶπθὺ 
Βύθιηβθ ἴῃ Ἃ186 ἴτγτ ρϑυυθθθη τῖγὰ, 18 516 ἴπ Αργρύεῃ [τ ἀὐϑρυϊηρ- 
Ποπ6 ἀοβία!ὑ π]θἀθυθυ δ] ἀπᾶὰ Μτίίου 468 Ερδρμοβ πιὶτά, --- ἀ16586 ἃύρὶ- 
ψίβοιθ ὅδ ρ8 βοῃϑὶπῦὺ τχῖθ 416 Κουϊηἐῃβομθ Μραρα-, αἴθ αἰίίβομα Γρῃϊσϑηῖα- 
Ξᾶρθ δῇ ἀ16 ΕἸμῆθθθ ὑηδπΖίβομου Καϊέαν αν οϊςσ ον πϑγάθη Ζιὶ 
τηϊββθη ὑπᾶ 510} ποϊῦ ἀσγρέϊβομθη {ΠοΘΥ]Π]Ἰ ἔθου πρθη γϑυτπθηρὶ Ζὰ ΒΘΌΘΗ. 
ὙγῚ6 Ζὰτη ΤῸ] ἃη α186 ϑθ:]6 468 ρῃδη]ίβομθη ΜΙ καυῃ ἀθν πϑπάθυπαθ 
Ηθγδκὶθ5 σοίγοίθῃ ἰδ, 50 βοῃϑίηῦ 416 πδηδουμᾶθ ἴὸ ἀθὺ Ῥῃ δ ΖΊβοθθι 
νγαπαρυροίνη Πιὰο σὰ δηΐβρυθομθη. 516 ἰβῦ ὈΥΒΡΥΠΡΊΙΟΗ. οἷπθ Μοπά- 
σού (γρ]. ϑαϊάαβ πίον Ἰώ" Ἰοῦς" οὕτω γὰρ τὴν σελήνην ἐκάλουν 
᾿4ργεῖοι) πὶ Μεϑάθα ἀπαὰ Τρμρθηΐα ἀπᾶ πσατάθ ὨΙαὐθγασθῖπ σὰ ΡΥϊθϑίθυϊῃ 
ἀον Ηργα σψῖθ Μϑᾶθα ἴῃ Κουύῃ. 8516 σαγᾶθ ἱπ οἷπθ Κὰμ σνουπδμαοὶύ, 
ψ16 Κα]]βύο (θ'π ἃπᾶθσου Νϑιηθ ἄθσ Μοπάᾶρδιθ) ἴῃ οἷπθ Βάχτιη. 16 
Ὑουβίθι!ππρ οἰπθβ σοπογπίεμ Εὐὔϊπάθβ (ϑύϊθυ, Καὰ) ἰϑῦ ἄθπὶ ρμδμϊ Ζίβομθη 
Μοπακυ]ίαβ οἰσθπ. [τὰ συ] ίβομθη Μγίμιβ ἔὰμνγίθ ἀϊθβα Ὑ ουβίθι !ππρ' ΖῈΣ 
ἈΠΠΔΉΠΙΘ. ΘΙΠΘΥ Ὑ οΥσϑ πα] θηρ. ΠῚ6 Βαμπθα 465 ψαπαρθπᾶθη Μομπᾶθβ 
πυγάθη δαΐ α΄16 ἴναθ νϑυ]ορὺ ὑπὰ ἀἷθ Ὑγαπάθγθηρθη ἴῃ γϑυβο  Θ ἄθηθὺ 
Ὑγ εῖβθ φϑορυδρῃ βο ἢ Ὀθβυϊτηγηῦ. -- ΑΥ̓ΡῸΒ Ραπορίθβ σίγα Νίδοσγοῦ. βαῦ. 1 
19, 12 αἷβ ἀδθὺ σαβϑυιχγηζ Ηϊπητα6ὶ οὐκί νύ. --- ΝΈΟΙ Ἠρτγοά. {Π 168 ὁ δὲ 
Ἅπις κατὰ τὴν Ελλήνων γλῶσσαν ἐστιν Ἔπαφος Ὀρίταομύοῦ τῖδπ σον ὅμη- 
ΠΠῸΒ. ΕΡΆΡΠΟΒ αἷβ θἰπθ αγβοϊβίθγθηρ ἀθ8 ἀργρύϊβομθη ρὶβ. Παρθρθη Βα 
ΒΕ. Μδαΐίβ 46 ἃ. ΒΌΡρ). ατϑιἔβισα]θ 1890 Ζεὺς Ἔπαφος 818 ΘὈαν ΞΘ] ον 
πϑοησθνίθβθη. Μ|Ιΐ ἀθν Απβιομῦ ἀθ8 Ηθυοάοῦ νϑυβῆ δ 65. βίο}. ἈΒΜΊ1ΟΠ πσὶθ 
ταϊῦ ἀθὺ (ἸΘΙομβίθ! ] παρ ἀθν ἀργρίϊβομθη Οὐξεϊη 1518, αἴθ ταἱϊῦ Ηδυπουπ 
ἀδυρθβίθ]ῦ πῦταθ, ὑπαὶ ἋΔΟΥ ὩΥΡΊγΊΒομθη [Ιοὸ (Ηοτοᾶ. Π 41). Υρ]. δᾷοι 
Ῥγβ]16ν, συ. Μγίμῃ. 115 5. 88. ῆΥεαβ Ε. ΡΙῈν 94 μγ0. Ε ῬΆΙ]οΙ. 1870 8. 668 
νου υϊηρσύ, Καηη ΠῸῚ Ζατῃ Τ61] σ Ὀ]]ρὺ πουάθη. 
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416 Το θον (ἀθη 510χ ἀδὺ 1,6] ἀθηβομ ) ἃὰ8, 416 ἱπΠΊ ΠΟΥ Θά 6 
Ἡ8 ΟΠ νυ ἀοηδὲ, Ῥγομηθίμθαβ, ὑγϑΙ Ποὺ ἐγ Π6. ἀατασῇ ἰγοὐχίθ, ἀἄδίβ 
ΕΓ 8418 ὉΠΒ(ΘΥΌ]ΠΟΝΟΙ οἱ σορ Ζθαθ πιοῃῦ σοίδίθῦ νγουάθῃ 
Κόμπηθ, βθῃηὺ 5100. π80}} ἄθῃὶ Τοάθ (5. απέϑη 1Π1. ΕΥαστηθηῦ Ὧ65 
Προμηϑεὺς λυόμενος). ἘΠ’ ιδῦ ἄυτοι Ῥοὶῃ ἀπὰ ΟΠ ΘΥ. , ΠΥ 6 
σθηϑοῃ (612) ἀπα {ν οἰ Ὑ δυμ Ὁ] ὰηρ᾽ σα ηΖ ΘΠ ά6Υ5 σοβυϊπητηῦ 
ππα μη ]]Ο} 8415 ἀαζιμηα] [Ὧν ἀα85. Απου θ᾽ θύθη 465 ΟΚθδηο8. 
ἄθαβ ΌΟΥ Παὺ ἴῃ ᾿δαΐα ἀον Ζοὶῦ 16 ΤΊ η 6 δι15. ἄθιῃ ΤαυαΥ 8 
ΘΗ] 5561) ὉΠα 5100} χηὖ ΚΥΌΠΟΒ δαβροοβμηὐύ. 9 1ϑῦ ἄθὺ ΕἼΠΟΙ 
465 Κυόποβ (910) γοῦ 111 ΘΌΠΟΙΏΙΠ6η πα α16 Ξομα] 4 σοὐΠρῦ, 
Ὑγ6] 08 56: Π6 Υ Η θυ βοῇ ποοὶι δη μαἰξοίθ πα ᾿ἤγϑιι ΒΥ ἐθθβϑύθ θη 
Οδίδην. ἀγοιθθ. 16 Τιΐδηθη Κοιημηθη βϑὶ δύ χὰ Ῥγοιπϑίμθαβ 
(1. Βυαριηθηῦ) ἀηὰ σθῦθη 1 Ζθαρη]β γῸη Υ ΘΥΒΌμπθαηρσ ἀπ 
Βυιθάθη. ἄθαβ παῦ 1ῃ ἔγϑίθη ΕΠ βο}] 5586. α16 ΤΙ απο 85 ΟΘΥ 
Ηαΐ οηὐ]αββθη; θη Πουυβομαί ᾿ἰδὺ ἐοουσοσυ παθὺ, 516. Παΐ 
Κθη6 Βπιρόσαπηρ χὰ [ἀγομέθη; ζθι5. Καπη 76 χὺ πο, ΟΠΠ6 ΒΘΙΠΘΥ 
γνάγαθ οὔνγαβ Ζὰ σγϑυρθθθη, θη) Ῥυομηθίμθαβ, ἄθββθη Τγοῦζ ρο- 
Ῥγόοθθη δύ, 416 Ηδπα Ζαΐ Ὑ Θυβόμππαπρ' ὈΙθίθη (σπεύδων σπεύ- 
δοντι 192). 16 Βραϊηραηρ (6. Ὗ δυβόῃηππρ' ᾿ϑῦ α16 ΟΠ Θη θαυ αμπρ 
65. ΟΠ ΘΙ] 15588, ΘΙΟΠ68. ΠῸῚ ΠΟΟΪ 6ἴΠ6 [ὈΓΠ16116 Βοαθαθαπρ' 
παῦ, ἀα 1ηπΔ ἀυγοῃ 616 ΝΥ Πππησ ΖΒ θη Ζ6α5 πη4 ΚΥΌΠΟΒ 
ΟΥ̓ ἸΠηθ 6 αταπμα θηὐζοσθη 15. Εἰ Κοιημηὺ 61η ΑἸΒΡΊΘΙΘΗ Ζα- 
βίη, Π80}} ὑγθίοῃθηι ΡΥΟΠΙθ Πθὰ5 485 ΟΘ ΒΘ) η18 Καπαστοθῦ, 
ΠΘΟΠάΘη ζθι5 Ὑϑ ΒΡΊΌ θη Πδὺ, 1ΠΠ 0} 56 Π6η Β 6556] χὰ Ρ6- 
ἔγϑίθη. ἢ Ῥγουηθίμθιβ Παὺ δου οηῦ, ττὰβ 61 γῸ]] 06: ζθαβ Πϑὺ, 
δα ΒΟΥ ΠΟἢ δ γδοι ού, σα θυϑὺ ἡϑοησθσθθθη. ΑΌΘΥ 65 18ὺ ΘΌΘἢ ΠῸΓ 
Ἐπ αἰ ΒΘ. 0 ἢ) ουγϑιοὴῦ ἢ πθ θη σαησ ἐν Ζθα5, ἀπα βομοπ οἴδη- 
θαγὺ 5105). ἄθπὴ πη θοΐδησθηθῃ Β]]Οα ἀἀ5 ήθβθῃ Ὧ65 Ζθιβ 815 
ἀἀ8. ἀΠΘΠ6]10} ΠόΠοΥΘ ἀπ 6α]ογθ. [ 6. οὐβίβ ϑ'οησιθῦ σὰν γ6γ- 
βΒοπηπηρ ᾿δὺ ρσοίπδη: 485 Ηϊπ θγηΐβ, 6] η65 ἴπὶ ὕἥθσα ἰὰρ, ἰδβύ 
νγοσοθγξατηί. [}16 ΠΟ]16 ΘΙΠ6. ΘΠ Ὁ] 6.1 Παύδθ ἈΠ ΥΒΟΠ61η- 
Το ἀξ, ἀ16 Μαυίίου ἀον ΤΊζαμ θη, πῃ Ὑγ16 σου 6Γ (11 ρ  θββθ! θη 
Ῥγομηθίθ5) τιϊῦ ἄθ6η) ἔθ ]ΒΟ ἢ] ρθη ἄθῃ Ὑ Θυ] ὑ] 1 σΒ υ ΘΥΒΌ ΘΠ 6 
465 ΟἸκθᾶποβ 416 ζυπϑῃπηθ ἀθν Βυ Ιδουιιηρ ὈΘοΊπηὐ, 50 ἰϑὺ 7οὑχὺ 
416 ΑΡμδτη6 468 Ο7011865 οἰ πσϑίγθίθῃ ὅ 5), απ α τν18 Ζαῦ Ὗ ΟΠ] πα πρ' 

Ἔ) Β6Ὶ ΡΠ] οάθμιοβ περὶ εὐσεβείας (Θομηρθιζ, που Κα] ηΐβομο ϑέπα!θῃ 
Π Κ΄. 41) μοιίβῦ 68: καὶ τὸν Προμηϑέα λύεσθαι ποιεῖ Αἰσχύλος ὅτι τὸ. 
λόγιον ἐμήνυσεν τὸ περὶ Θέτιδος ὡς χρεὼν εἴη τὸν ἐξ αὐτῆς γεννηθέντα 
κρείττω κατασκευάσαι ἀρχήν. Ἡγρίη. ἴα. 84 Π46 ἀδία (νου Φαρρ!οτ) 
τιοποϑὺ (Ργουαθύμθιβ) [ογθιη, π6 οὐτὰ Τμοίϊαθ οοπουπιθγθῦ. 

ἜΚ) Τὴ ἀθπι ῬΘΥΒΟΠΘΗγΘΥΖΘΙ ΟΠ ἢἾβ86 465 Ῥγομ. ἴῃ ἄθυ Μοὶ οθβοῆθη 
Ηδηα βου ἔο!ρθη δῇ Ὡκεανός ΠΟΟῸῚ ἀ16 Νάπιθη Γῆ. Ἡρακλῆς. θὰ 
Ηθγδκ]68 Ὀθβυϊπηνηῦ ἴτη σο]δβύθηῃ Ρυοιηθίμθαβ οἷπθ 0116 Παῦ, 80 ἰβὺ ἀϊθ 
γουιμαθαηρ σοὺ δ] οΥ ΒΘ ἢ. ΔΠΠΘΏΜΗΌΑΥ, ἦα 416 Ὀοίάθη ΝΑΠΊΘη 888 
ἄθτὰ ὈΓΒΡΥΠΪΠΡΊ]Ο ΠΘΌ ΘΠ Π ΘΠ 6 ῬΘΥΒΟΠΘΠΥΘΥ ΖΘΙ ΟΠ 886 468 σοὶ βίθῃ 
Ῥγοχῃ. Βθυγπγθη. 88 ΖιβαΙη ΘῈ ὈΓΙΏΡ 6 Θ6Υ Ὀδίάθη Ὑ  ΥΖθι Ομ ηἾ888. Ἰδρ' 
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ἀοΥ ΕἸ ουαπρ' 465 Αὐἰίγοίθῃ ἋΟΥ ἴὸ αϊθηΐ, 50 ᾿1ἰϑὺ 416 Ῥϑύβοῃ 
ἀθ5 Ἠβθύδκὶθθ πὶ πδομβίοη γάρ σϑοϊσηθὺ, 485 ὙΥ ας ἀον Ὑ οὺ- 
ΒΌΒΠαΠρ ΖῸΠῚ Ζ1616 χὰ ἔζληγθη. Ἠθυα]θβ τῖγα σϑβομιοϊεῦ γῸ 
ἄθα5 (πιτὐ1πτ ΗΘΙΟα] 65. αὖ Δα 1] 81} 1ηὐοΥ Ποϊαῦ Ηγρίπ. Ὁ. 84) 
ἀπα ἰδοὺ ἀθη Αα]ον (5. ἡ. υπὰ ]. ΒΥαρηηθηἐ), Ἰδοῦ πϊομύ 
ΟἾπθ οἷη Ππορίον [Ὧ πούνγθη!ο σὰ οὐδοῃΐθη. Ἠθυα 168 
᾿αῦ ΠΞΠΊ]Π10ἢ ὉΠΥΟΥΒΙΟ ΠΡ ΟΥ̓ 6156 ἄδπ Καπίδυτοπ ΟΠΐτομ ἀατοΝ 
ΘΙΠ6η οἸσοη ΕΓ61] νουγαπηαθὺ, πη 416 οἰηζιρο Ευ]ϑαπρ' γΟῊ 
ἀθηῃ απ] 0116 5} ΘΟΒΙΠΘΥΖΘη (Θ᾽ ὉΠ ΘΙ] γΘη ὙΥαπάθ ᾿ἰδῦ (6 Ὺ 
Τοὰ. [016 ΟΠ ΠΟΥ ΖΘ, 616 ΠΙΘΒ6Υ Οοὐῦ ὉΠΥΘΥΙ ΘΠ θυ υγ 156. 6- 
Ἰοιἀοὺ, Ὀιθύθὺ γα] ἄθιη ζθα8 415 Εἰγβαύζ [ἊΣ 16 γϑγαϊθηΐθῃ 
ΘΟΒΙΉΘΥΖθη ἀθ5. Ργομιθίμθαβ ὑπαὶ θη ὈοΥΘΙ ὑνγ]Π]Π1σ θη Τοὰ 465 
ΟΠ γοη 815 ϑίίμπο ἐὰν 416 οι α] ἃ 465 (ἀθἔθββοιθη. Ὁ) Αὐΐ ἀ16856 
Ἄγ εῖ8β6 ψιλὰ ἔθ θυ] 10. πα πϑοπαγοῖζθυ ἢ} ϑαβοθϑρυΌ θη, ἀδίβ 
Ῥγοιηθίμθιβ 1πὶ {Ππγθομῦ δὲ. Τθυ]θησθ, ΟΡ γΟΥΠΘΥ Βα [56 Υ]10 ἢ 
15. ΒΙΘΡΟΥ σο]ύθῃ Κοπηΐθ, δῦ 76 ὑχὺ 1π 6 1}}10.. σϑάθη θοῦ ἀπά 
ΖῈΥ ΕΟ Π15 56] Π6 7 δόμα] 4 σοογδο νύ. Α1165 δἰ] 510} 1 
ΘΠ ογθη [21οὐ ἀδὺ 815 ϑῃθαάθιη. ΥὙὟ16 σϑηζ 8 πΠά6 5. δυβομϑίηῦ 
76 χὺ ἀ16 [1606 ἀθ5 ζθιαβ σὰν [οἱ ᾿ὐδιησηῦ 18 γὺη [ΠΥ ΟΥ̓ 
Ὑγομ βίου ἀ65 Μθηβομ σϑβο]θο θβ, ἀα85 Μαυβίθυ 1] ἃ δα- 
ορίθυπαον. Ηο]ἀθηίαροπα! ὙΥΣ ὔμμ σὺ ἀ6Υ ΕἾΠ6 465 Ζθι8β 
ἀπ ἀοΥ ἴο ϑᾶρθῃ, νγᾶβ οἷ Πιοΐον (Η 65. ϑΘΏ114 217) γσομ θυ 
11606 ἀθ5 Ζθιβ Ζζὰν ΑἸκιηθπθ βαρὺ: οΥ γαίου ἀον δέξου. ἀπά 
Μϑηβοῆθη β58Πηη δα ἃπάργθη Ρ]απ, δα ἀδΙβ οὐ ἀθη (δύϊοεη απ 
Ὀθύσ]Θ Ὀβαπηθη Μθηβομθη. θπθὴ ΑὈΜΘΠΥΟΙ ἀ65 νθγάθυθθηβ. οὺ- 
Ζθαρσθς. [Ιο τητιϑϑίθ Υἱ6] Ἰθι θη, ΔΌΡΥ 65. ααγζο 516 8} Εἰπ48 
πΙοὺ ὙΘαθη, ἦα 516 σοπάγαισυ σαγὰθ ἀϊθ ϑὐαμημηαὐθοσ (165 
ἤοΠ θη θβο ]θομέθβ σὰ γϑυάθηῃ. ὟΝ ΘΥ γᾶν 68“, ΒΙησθη 616 ΤΟ ΓΟΥ 
α65 )δῆδοβ ϑομαίχῃ. ὅ11 ἢ, ΤΟΥ τᾶν 68, ἀθὺ ΘΠ 6]10}} σὰν 8 
Ῥγδοηίθ ἀ16 γ]Θ] απ ΠΟΥ ΘἰΣΊΘ Ό6 16, Πρ] ὕ ΚΠ Π6]ι6, ὈΓΘΠΙΒΘ μου [ο] σὲθ 
Ιοῦ Π6Ὺ 1ῃ 8116 Εὐιρ κοῦ ΣΥΝ Ζθα8, ἀοι παὺ Ὧἃ5 γ0}}- 
Ὀγδομύ.... Τθπῃ σγ6 1 μία βοπϑὺ ἀ61 ΤΡ ἰβεϊσθαη ἴγγ88] Ἃ6Υ 
Ηθτα οἷι Ζίοὶ σοβοίχυ [)85 γᾶ (5 Υουκ 468 ζθιβ.. ὙΥΙ6 
ἴο τιυΐβ 80} ἨΘΥΆΚ]65, ὈΪ5. ΟΓ σὰν ΒαΠ6 δἰησθηῦ 1ῃ 416 56]1σ8 

ΔΌΘΥ ἀπ ΒΘ. Π8Π6, ΘΠ ΔῸΟΪ ἴτη συγοϊΐθη Ἑρμῆς δι ϑ'οΏ] α5886 βίαπα 
(νυ 51. 960 διπλᾶς ὁδούς), 80 ἀαίβ ἀἴθΘ Ῥϑυύβοῆθῃ ἀδὺ Ὀθίάθη ϑύϊοκθ βΒ1 0} 
ὙΠ ΒΟΠ ΘΙ] 110 ΘΌΘΗΒΟ ΘΗ ΒΡΥΔΟΉΘη 16 416 ϑοθμθ θυ ἴο τπιπᾶ 68 Η θυ  Κ]68: 

Οἰρδπϊάθῃ, ΟΚθᾶπμοβ ψαῦον ἄθὺ ΟἸκθδηϊάθῃ, Ιο, Ἠθυμη68 
Τιΐδηθῃ, αθ Μαίζεν ἄρθν Τιΐδηθῃ, Ἠφνδκ]68, ΠΥ η68. 

3) ΥῈΙ. γ. 1020 ---1029 τοῖῦ Αγο]]οά. 1 ὅ, 4, ὅ ἀνίατον δὲ ἔχων 
(Χείρων) τὸ ἕλκος εἰς τὸ σπήλαιον ἀπαλλάσσεται κἀκεῖ τελευτῆσαι βου- 
λόμενος καὶ μὴ͵ δυνάμενος ἐπείπερ ἀϑάνατος ἦν, ἀντιδοὺς δὲ Διὶ 
ΤΠρομηϑέα τὸν ἄντ᾽ αὐτοῦ γενησόμενον ἀϑάνατον (ὑγοιοκον ἀντιδόντος 
Ζιὶ Προμηϑέως τὸν ἀντ᾽ αὐτοῦ τεϑνηξόμενον ἀϑάνατον) οὕτως ἀπέϑανεν 
πα ρα. 11, 10 παρέσχε (Ἡρακλῆς) τῷ “1ὸὼ Χείρωνα ϑνήσκπειν ἀϑάνατον 
ἄντ᾽ αὐτοῦ ϑέλοντα. 
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ὙΥομπαηρ πὰ ἀ16 δ᾽ άμοπαάθ Ηθρα 415 Οδυθίη οιρίβδηρσυ (ΡΙπα. 
Νβιη. 1 609), ἀπδᾶρ!ομθ Βοβομνγοσάθη. ογάα] θη. Ργομηθύμθαβ 
ΒΟ] ἀοσῦ 1ῃπ, πγ16 ἔγΠο. ἀοΥ ἴο, 4116 ἀ16ὸ ἀθίδῃγθη πἀπὰ ΜᾶΠ- 
5816, σγϑίοηθ δ δὰ ἀθὺ ὙΥ̓απαάθγιηρ σὰ θη Ηθβρουιάθῃ χὰ ὃ6- 
βίθῃθῃ παῦθη πινα (Υ11---Τ , ΕὙαρι θη), ἀπ σἸθοῦ 1Ππὶ ἀπίρυ 
ΘΠ ΘγθπῚ ἄρῃ Παῦ, ποῦ 5] δῦ ἀἰθ Αρίθι ἀθὺ Ηθϑρουϊ θη ζὰ 
ΒΟΙ]Θη, βοηάθυη ἄρῃ Αὐϊὰ5 ἀ8}1Π σὰ ΒΟ] Κθη, 61 δ. 80 ἰᾶηρθ 
α16 Τμαϑὺ ἀθ8 Ἠϊμημη615. ΔΌΠΘἢ μη θη 50116. Ὁ) --- Ζθα5 4150 ᾿ἰϑὺ 68, 
ἀοΥ 1165 σζὰμῃ (ἀαΐοη ἔμυῦ. [)85. τηὰ!β Ργοπηθύμθιβ θυ ΚΘΠ ΘΗ 
πα τηὰ[5 16 χὺ Δ 0 ἢ ἀθηη οἰ ηβὺ γϑυβοῃηξβ ΐθη Παρ 465 Οθᾶποϑ 
ΘΙ Π6 πθθ ΑΠΒοΠδ απ ηρ' 516} Ζαγθοηῦ ἰθροη. Ὠ16 [Ππύϑυουαῃν 
ππαὰ [)οη Πρ ης, σγϑίομθ ἀαγοῃ ἀ16 ΑΠΠΔΠΠΙ6. ΘἸποΥ δ 6]]- 
γουίγθίθηρ ΔαΒΟΘΒΡΤΌΘΠΘΠ δύ, τῖγ ὈΘϑιθοθὶὺ θθὶ ἀν Τιῦβαπσ' 
γ0Π}Ὶ Εθ]βθη, 6416 σἱ᾽θι]ϑιοῃῦ Ἰοὺ την σορ ΠθΥθΚ]65, ΒΟΠΑΘΙῊ 
πὶ Αυΐϊἥγαρα ἀθ5 Ζθιβ γὸη ΗθυΠ65 γ ]]ζορθη ψ]τὰ. Ὁ) ΑἸΒ 
{γοι ] Πσο Βαΐίβα πϑπ]100 βούχί Ῥυοιηθίμθαβ 46η Κύϑηχψ σὑῸὴ 
Κθαβοβίδμημι (λύγος). δἰποὺ ΥΥ δ ἀθπασὺ, σϑίομθ ζὰτη ΒΕ 6558] 
αἸοπΐθ, δὰ ἀὰ5 Ἡδαρῦ ὑπα σοριοίθῦ ἄθὴ Μίθηβομθη, ἔτ 6] 088 
ΘΓ σοὶίίθη, ἀἴθβοη Κυδης α]8 Εἰπύρϑὶῦ [ν᾿ βϑῖπθ Πββββὶη Ζζὰ 
ἐγάσθη. ἐ) Ζὰ ἀδγ Βαΐίβο υπα Τ)ομ σιπρ 4150, σὰ πΘ] ΟΠ 6 Υ 
Ῥτουιθίμθιιβ οἰηδὺ ἄθη ζθαβ σὰ Ζυίηροη σεοάδομέβ (ποινὰς τένειν 
116), γϑυβίθῃῦ 510} Ῥυομηθίμθαβ ἂππ Εἰπα 8 56] 080. 

ῃ Αρο]Ἱοᾶ. Π ὅ, 11, 11 ὡς δὲ ἧκεν (Ἡρακλῆς) εἰς «Ὑπερβορέους 
πρὸς Ἄτλαντα εἰπόντος ἤρομηϑέως (τα Βυβομϑι 1. οὶ Αβομυ]οβ) τῷ 
Ἡρακλεῖ ἀποστέλλειν ἐκεῖνον. ΗϊογάστοΙ ροσίππῦ ἀπο αἴθ ϑομΠ] ἀθυαπρ' 
ἀ6. οὶ ἀθβ. Αὐ]ὰβ Ῥσύοιη. 847 ὑπᾶὰ 430 6]η86 Βθ2ίθβθηρ δὰ ἀ885 ἔο]σθπαβ 
πᾶς 

ἘΞ) ΑἸἹΟχ. ΚΟΠΊΒΟΏ, Ὑν ἐὺ 1ὅϑὺ αἴθ Εβββϑὶη (68 Ῥγουιθίμθυβ Βευ]. Ζε βοῦν. 
ἔ. ἃ. ἀγιημδβίαϊν. 38 ὃ. 66 Εἰ, βαομῦ σὰ θυθίβθη, ἀδίβ Ηδρμᾶβίοβ αἱ 
ΒΘ βΒ6]ὴ ἰῦβθ, α16 σὰν Ηδρμδβῦοβ σὰ ᾿ῦβθῃ σευβίθῃθ, ψῖ86 Ὀ6Ὶ Πυυκίδποϑβ. 
ΑὔΘΥ Υ͂. 27 βομριηῦ σϑρθῃ ἀ1686 Αηβίοαῦ Ζὰ β5ρυθομθῃ, ἃ. ἄκοντος Ζίιός 
{τι ἀατῇ πιομῦ σὰ ἀθὺ ἀπηδῆτηθ νου ἄνθη, ἀαἰβ Ηρυακ]65 ἀθη Αα]ον σορθῃ 
ἄθη Ὑ ]Θὴ ἀ65 Ζθαβ ἰδύθ. 

ῊΡ) πΑθμθη. ΧΥ Ρ. θὁ14 "Ὁ Αἰσχύλος δ᾽ ἐν τῷ λυομένῳ Προμηϑεῖ 
σαφῶς φησιν ὅτι ἐπὶ τῇ τιμῇ τοῦ Προμηϑέως τὸν στέφανον περιτίϑεμεν 
τῇ κεφαλῇ ἀντίποινα τοῦ ἐκείνου δεσμοῦ, καίτοι ἐν τῇ ἐπιγραφομένῃ 
ΖΣιφιγγὶ εἰπών »τῷ δὲ ξένῳ. γε λύγινον (Ξο. 611] Βδν. οὐ. 1876 ρ. 46 ἐγ 
στέφανον) ἀρχαῖον στέφος δεσμῶν ἄριστος ἐκ Προμηϑέως λόγου“ ἀπὰ Ρ. 6012 
ΒΕ ἱστορεῖται ἘΠ ϑεσπίσαι τὸν ᾿ἀπόλλωνα ποινὴν αὐτοὺς (τοὺς Καρας) 
ἀποδοῦναι τῇ ϑεῷ δι᾽ ἑαυτῶν ἑκούσιον καὶ χωρὶς δυσχεροῦς συμφορᾶς, 
ἣν ἐν τοῖς ἔμπροσϑεν χρόνοις, ἀφώρισεν ὁ Ζεὺς τῷ Προμηϑεῖ χάριν 
τῆς "λοπῆς τοῦ πυρὸς λύσας αὐτὸν ἐκ τῶν χαλεπωτάτων δεσμῶν" καὶ 
τίσιν ἑκούσιον ἐν ἀλυπίᾳ κειμένην δοῦναι ϑελήσαντος ταύτην ἔχειν 
ἐπιτάξαι τὸν καϑηγούμενον τῶν ϑεῶν, ὅϑεν ἀπ᾽ ἐκείνου τὸν δεδηλω- 
μένον (τῆς λύγου) στέφανον τῷ Προμηϑεῖ περιγενέσϑαι καὶ μετ᾽ οὐ 
πολὺ τοῖς εὐεργετηϑεῖσιν ἀνθρώποις ὑπ᾽ αὐτοῦ κατὰ τὴν τοῦ πυρὸς 
δωρεάν. 
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101. Ῥιδιηδϑύατρίθ. 

ΒοΟΙδηρα τη8η ἄθῃ Προμηϑεὺς δεσμώτης 415 δἷπ ΘΙ ΖΘ] Π68, 
Τὰν 510} Ὀθβίθῃθηθ ύϊοις θογαοῃίθίθ οαθυ ἤθη ἸΠπούθη ἅΖπ- 
ΒΘΙΠΠΘΗ 8110 6556] 065 τὺ ἄθ Προμηϑεὺς λυόμενος διυίδβοῦ 
δοηὐ [1ο΄β, Κοππΐθ ἀδ5. ὑϊ6Γ 1πΔ Η!πίθυσσαπαθ βίθμοπαθ Βθομί 
ἀ65 ζθιβ σϑυκαηηῦ πα ἀστοὶ 416 ΘΓ] τνῖθ Τηὔθυθββθ σϑίαηρθη 
πθῃτηθπᾶθη βθάθῃ (65 ΡῬγοιμθύμθαβ γϑυπηκο]ῦ τγουάθη: Π]8 
σ] δα ίο, ἀθὺ [)1Ο μου Πα 06 ἴῃ ζθι5 488 ΔΌΒΟΒΥΘοκοπ 6 ΒΙ]4 οἷπθ5 
6: ἀθηβο ὉΠ] ΟΠ 6η, τυ ]]Κἁγ]Π]Οθη, σγααβδιηθη, ἀθβρούβομθη ΤΥ- 
ΤΆΠΠΘΗ, 1 ῬΥΟτηθίμθιι5 ὅδ 5 ΔΖ 6 6 η8 8 πη Ὀθρϑἰβύθυπμ 6 δ αβύου- 
ΠΑ οἰπθθ σαπγθη Ὗ ΟἸΚβίγθα ποθ ἀδγρθϑίθ] (ομ 2): πιᾶπ 
Ὀθγδομίθίθ Ρυοιηθίμθαβ ἃ]5 ΒΒ] ἀοΥ ΜΘμβομ 61} ἴῃ Καιηρία 
ταῖϊῦ 46η Ναϊυτηηξ θη, ἀθηθη 18Π6 1 Θἢ δ 815 ΘΠ ἈΠΟΥΒΟΙ {δου ῦθα 

᾿ς Ὑ Ο]]θη ἀπά ἀδ5 Βεναἰδύβθιη ᾿Πγθὺ ΠΟοΠ θη ΑΠΒρυοΠ6 οπύσθσθη- 
Δαβούζθῃ πα 6, αηα 58ἢ ἄθη ΤΥ Ρἢ 465 {Ππ θυ] 16 οθη5 415 ἀθῃ 
ΘΛ μΘθΘ πάθη θαάδηϊζθη 465 Ὀγατηᾶβ ἃ (Α. ΥΥ. γν. Ξ'9}}]666]1): πιϑη 
γγΟἢ] 6. ΘΠ 8:ηΠθγθβ Μ8] ἤθη ἄπϑοϊις 465 Πυδιηδθ ἴῃ ἀδΥ Υ 6ε1- 
πϑυυ]]ομππρ 465 ΘΒ οἶσθα 15 πάθη (ΒΙ] ἄτηπθυ), νυ 6] 0:65. ἃ18. νυ οἱύ- 
ΤΘΟΊΘΥΘΠ48 Μδομύ, 815 ἀα5 ΗΘ Θ, Βιυσσο ἀθ6 1 ἀπ Κατ δ δἰ ΠΘΥ 
στοίβθη ᾿πἰ6]} 6 κὐπι 6] 6η Κυαΐῦ σθσθη 416 ὙΥ1ΠΚάν οἰπθ5 ἀπάδηϊς- 
ὈᾶΥθη ΤὙΎΤΔΠΠΘΗ, ἀβροι ἀθη Καιηρίθ ἀου ΜΙ Θμβομ μοῦ τὰ ἤθη 
Θθθθη 518 γθυβοΠ ΟΤΘΠ6η Νααγσθυγα]ύθη ππα [θ᾽ π 456] 1σ θη ΟΟἐίευη 
ἴῃ ΠΘΥΡΠΟΠΘΥ ΕὙΘΙΠοΙὺ υγα]ῦθ, ,θ5. συοίβθη, σἹσαηθβομθη ϑομ1ο - 
5815, Ὑγ6] 0685 θη Νθηβομθη οὐπθῦ, ΘΠ 65 ἄθη ΝίθηβοΠ θη 
ΖΘΥΤπ αἰ τη ύ. Μαη πϑΠηὴ ΘΠΔ 10} πη, ὉΔῚ ΑΒΟΉΎ]Ο5 561 θἷη 
ἀορρϑίίοι Βερυ ἀ65 Ζθιβ Ζὰ ππίθυβοπθίαθη, ἀον ζθαβ (δι 
Θθν Ὁ ΠΠ]Π]Ο θη Μ γί ΠΟ] οΟΟΘ πα ἄθν ζθαβ ἀθυ]θηῖρθη Οοὐΐθβιάθο, 
ὙγΘΙΟΠ6. 5100} ἀοὺ [1οηὔοι σοι] θῦ Παρ: ᾿ἢ ῬΙΟΙη. ΔΌΘΙ 5οὶ 
ΠῸΓ οἷη ΒΙ]Δ σοὸπ ἄθιη πμγο]]Ἰτομητηθπθη Ζθα8 (6. ΟἸΚϑβαρθ 
σθρθῦθη (αι. ΗθΥ μηδ). --- ΑΌΘΥ ἄδ5 τιπ8 οὐ μα] ῦθπθ Πγδηγα πιὰ5 
815 Ἴ61] οἴπβδ σγδίβουθῃ ΟἝηΖ0η, δἴπθι ΤΎΠΟσίθ, δαΐσοίαίϑὲ 
νϑγάθηῃ (ΥΥ 6] οἸκθυ 5) ἀπα οὐ μ] Ὁ βϑίπθ υἱοθσθ Βϑαγίθι απο ουϑὺ 
1π| Ζ 58 πη πθηΠϑησ ἀδι ΤΊ] ΟΟῖθ. 6. ΟἸδαρθθ 465. ἔγοιητηθη 
ΑΘΟΠΎ]ΟΒ, ἀδίβ Ζθαὰβ ἀθν ουίθθ, σϑύθοιύθ, ΑἸ] σθυγα! ἐΐοθ ΥΥ οἱ] - 
ΠΘΙΎΒΟΠΘΥ 561, παὺ Ὀ61 ἄἀθπὶ σϑ]]οὕβθῃ ΟΠ αγαἰζίου ἀον ΒΟΥ ]οὶ- 
ΒΟμθη ΡῬΟΘβ18. 16 θη[8}}15 πο ἀἴθ86 ΤΎΠΟΡΙΘ ὈΘμθυυβοιῦ, ἀπά 
γγᾺ5 ΟἸ658η) (Ὑ]δαθθη. Ζὰ Μ]ΔΘΥΒΡΥΘΟΠΘη Βοπϑίηδ, πχαΐβ π΄ ὯοΥ 
Κοιηροβιθίοι 468 δηζθῃ βθῖηθ Ββυϊουϊσαπσ οὐδὺ ΕἸ] τα πρ; 
᾿Θοίαπάθη παῦθη (ΟΠ μη). 

[)θπὶ Αβοιγ]ο5. ἰὰρ οἷπθ ἀορροὶύθ Αὐξίαββαηρ 465. Ῥυομιθ- 

Ἢ Τὸν αθάδηκθ, ἀδίβ ἀἰθ ἀγϑὶ Ῥυουπιθύμθαβ οἷπθ ΤΎΠΟρΘ σοι οὶ 
ΒϑΌθη, ᾿ἰϑῦ ζσαθυβῦ σοῦ ΙΘ 6115 ἀθ Αθβοθυ} ῬΘυ81ὶ8 1794 ρ. 234 δ8- 
σθβρυοοῆθη ποτγάθῃ. 

-.- 



ΤΊ ΕἸΝΠΕΙΤΌΝΟ. 

ὑποὰ8 νοῦ. 16 αὐδίβομθ ϑὅαρθ Καππίθ Ῥυουηθίμθιβ 418 ΥΘΙΠ 6 
Ναϊαγροίί, 815. νϑυθῃσαηρδν ἀγαΊσθ τ πα] γϑυθ 6 ΒΘ ΘΠ ΒΓ ΘΙ ΘΠΘἢ 
Καυϊδαγρούν; ἴῃ ἀογ Ἠδβι οα βοιθη, θα που] 16 ἢ- δἰ ΠΙΒομ πα. ΑἸ αββαπρ' 
465 Μγίμιβ, ἄδθὺ αἴθ Κυϊίαν 815 δἷπθ τοἱὖ ἀθὺ (οὐ μοῦ οηΐ- 
φγοίθπάθ Μδομὺ δυβομῖθη, Παίξθ Ῥγοιμθίμθιβ 818 γουυγθίου (δ ὺ 
Μοπμβομ μοὶ ἄθπ ΟΠαγακίθυ οἷπμθβ σού]!οβθη ΕΠ ΡΌΥΘΥΒ, Ὑγ ΘΙ ΘΠ 6. 
416 αοὐμοιῦ ζαπι Ὑ᾽ ουὐθ}}] ἄθὺ Μίθηβομθη νουκαγχυ, ἀν ΔΌΕΥ 
ἄδν Μοηβομῃοῖῦ νοι ἀογ οὐ μοῦ μαγίθ δ σγαΐθ σζαζιθῦ. ΑΒΟΉΎ]ΟΒ 
ἀπέθυμδ τι 65, 6146 ἥσθη χὰ νυ ρθη, Β6ὶ 1Ππ| ᾿ἰδὺ Ῥυουμηθ- 
ἐπθὰβ ζιιουδῦ ἀοΥ σοὐ θα ]Π10Π186, 1η 56] βύρ δ ἢ ]Πσ ον {Π θου πθθαπρ' 
(αὐϑαδία ) ἰγοίσοπαθ ΕἸ πρΌσου, ΟΟΥ 2.8 ἃ6η Νίθηβομθη Ζὰ 
Ναΐχ, ἀθδὺ ἄθπ Οδύξουπ σὰ Τυαῦσ ἀπά σιάον Πθομῦ α16 ΥΥ̓ εἰὑ- 
ογάπαπρ εἰὐοτύ, ἀπ τινὰ ἂπὶ Εἰπάθ ἀθὺ σοὐγθυβοπηΐθ πα 1η 
ἄθιη παΠΠΊΘ ΠΥ ἢ πὶ ΘΠ ΘΙ ΘΒθη θη Ατηΐθ 61 τη ΒΟ] ΟΠ θη Κα] αν 
ΠΟΟΠΔπσθβθμθμθ Οοὐὺῦ (οἷπ Οοἱὺ Καμπ οἱ ποῦ οὐδ ὑγου 6}; 
48 ἰδὺ δύ θεῖ Αβοιγίοβ σορ Απηΐαπρ 8π). Αὐῇ ΒΒ Π]Π16Π6 ΥΥ 6ἰ58 
Ια ἴῃ ἄθιι Ομ] ἰβδυϊοκ ἀοὺ Ογθϑῦϊθ, ἀθη Επαμηθπ θη, (18 
ἈΠΘΆ]ογΘ Αὐἰίαββαπρ ΟΥ̓ ΕἸΓΙΠΥΘη χὰ ἀοΥ ΠυτηΔΠ θη αὐθβοῃ θη 
Αὐΐίαββαπο ἀον αι θηϊ θη υϑυκ]ᾶγῦ. Ὑ  υβο!θάθπθ ΕΠ]θιπθηΐθ 
απ Μοῦϊγε ἀθὺ Ηθϑι οἸβομθη ϑαρθ Κοηπίθ βοῦν ]οβ πιθοῦ Ρ6- 
παΐσοη: ἀθν Βείγαρ; Ὀ61 ἄδθυ Τί αησ 465 Ορξογβύιθυθβ, 416. Β6- 
βἰσϑίαηρ ἀοὺ Μθηβομθη ἀστοῃ ἀ16 ϑοπάπθπηρ 468 ὕνειρθβ, 616 
ΒγαΙοπύππρ' οἶπθα Βυπάου5 ΕἸρΙ τη ϑμθαΒ 18]16η σσοσ. [6 ΑΒΟΒΎ]Ὸ5 
Κοππίθ ἀ16 Ἡδβιοαῖβομο ΕγκἸἄγαπρ, γ16 465 {Π08] 1η 416 ΥΥ̓ εἰ σϑ- 
Κοιαμη8η, πίομῦ Ὀθ ]άΙρθη: ταῦ Βαπαίχσαμρ ἀ6. ΗΘ οἸΒομ θη 
ΤΠ ου]]ϑἔθυαπο γοη ἄθυ Αὐξοι πη 6. 0106. ἀ6Υ γϑυβομιθάθηθη Ζ610- 
αἰΐου ἀπᾷ ΜΘηβομΘη ΘΒ ] θεν πσυτάθ 416 Πουκαμπῦ 465 {0815 
γοη ζθαβ ἀπά ἄθῃ ἅπάθγοη (ἀδέξθυη υϑύποὶηῦ ππᾶὰ οἷπ τ- 
Κιδγαπρ σοϑαοπῦ, σθ] θη 416 ὕπνο] Κοιητηθηῃ οι ἀ6Ὶ τη θη 50}- 
Ἰοπθη Ναῦαν τοὶ ἀοὺ ΟΠ Κουαη θη μο1ὐ (ον ΥΥ Ο] γθοΊ απο 4685 
ἄραβ ἴπ ἘΠπκίαηρ Ὀγδομίθ: Ζθαβ πο] θ, 50 ἀδοῃίθ 51005 Αβοῦῆγ- 
Ιοβ, θθη Απένι{6. 5θῖποὺ ΒΘσιθυαηρ Π8 0 ἢ ἀ6Υ πυθΊβθη ἀπ γο]ἷ- 
ἸοΠΘηθη Ογάππηρ ἀογ Ὗν6] Ὁ ἂπὲ α16 ύθ]186 4685. ἂ8 δἰ ίθυ 
Ζεῦ 5ἰδιπτηθπάθη ὑπαὶ ἴῃ ἄθπη πηρδυγαίβίθη, Ὀ] δ 46 Ζαβίαπαθ 
ἀογν αἰΐθῃ Ζεῦ ἑουἐνθοθυϊθυθη θη ΝΘ μβοΠΘμρ ΒΟ] ΘΟ 68 Θ᾽ ἢ ΠΘΌΒΒ, 

" ψΟΠΠΚΟΙΏΙΊΘΠ65. ΟΘβομ] θοῦ πϑ0]] ΒΘΙΠῈῚ Ατὺ βϑύζθῃ; δου σοὶ] ὐθ 
ΠΙομὺ ἀἴ6 Μδϑπβομμοιῦ σϑυλ σθαι 5 ΕΠ ουβαοπῦ οὐον Παίξ, 
ΒΟΠΘΥ. ΠῸΓ (885 Ζϑιύν σα ΝΘμβΟμ θη σ βομ θοῦ 1 ὙΥΘΙ561 
Εἀγβόσρο ἔν ἀὰ5 ὅθηζθ. [) 61. Κυγχβιοθσο Εἰ ὕγβουρου Τὰν ἀδ8 
Αὐρθηθ] ] ΚΠ 10 η6. ὑπ ἘΠΏΖΘ]η6 ἐγαῦ ἤθη ΡΙαπθ 468 Ζθιβ οηΐς- 
σθσθη ὑπ υγ8 ΦυᾺῚ ον Ποὐίου 65. ἀθυμηδὶ σοι ΜΙ ΘηΒΟΠΘη- 
σΘΒΟΒ]θομίοβ (τ|86 ἴῃ ΘΙΠΕΥ ἃπάθγθη Ὑγεμάσησ ἀ6Υ ϑαρθ ΟδΥ 
ΒΙΔποΥ ἄοὺ Νίθηβο θη), ἈΡΘΥ δ} ἀον Πα] Ὶ ἀοὺ πη] Θη50}- 
Ππομθη Ὀπνυο]]]κοπηπ ποῖ, σγϑίοῖιθ ἀπγοῖ βοῖπθ ὙΥ Ομ] παΐθῃ ἀπά 
γογάϊθηβϑῦθ πὰ 616 Μοηβομ ποῖ ποὺ δαΐσοῃοθθῃ σγογάθη Κοπηΐθ 

ἐσ εν" 
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(ν6!]. ὅ46 1). Ῥύχομβ ἀθη Ὑγ1ἀογβίαπα ἀθ5 Ρυοπιθίμθαβ Ππαὺ 
αἀ16 Μομπβομποιῦ ἄθπ ΑΠΒΡΥθοἢ δῇ 616 σαί ΑΡΒιομῦ 465. Ζ608 
γΘΥΚύ: 685. Ὀ]οιὺ Ὀδὶπι αἰΐθη, Βτοιπθύμθιβ 8051, (ἍΥ ΠῸΓ 
ἀστοῖ {ΠὈοΥρυ δ τη αἴθ Βϑομύθ ἀον (ὐύζο ἤθη Μάηρθ]π (685 
ἐουυ θθβίθθπάθη ΜΘ ηβοπμθηρ Θβο] οἴ 65. πδοῃΠ 6] 0 Κὰπη, σιγὰ 
ἔν βϑῖπθ ΑἸ Πθμπμαπρ πα βοῖη [Ππγϑοῦ πατὺ σοί ομυσὺ. [6Ὺ 
ΘιΙομύου μαὺ οἷπθ στη Ὡ ΠΉ]Π10Π6. ᾽ ουβία μι ἀθββᾷομθ ΘΙΠΘΥ ὙγΘ1Ό]Π1 ΟΠ 6 Π 
οἰ ]ββαοπθ σοσθηϊ ογροβίθ]ῦ: ἀπ ἋΘΥ οἴπθη ϑϑιῦθ βὐθηῦ (6 Υ 
στοίβθ, φϑνα!ρθ, τυϑι α ββοπϑιθπάθ, [Πηγϑοὺ υἱϊοϊκβ: 5105 
βίγαΐθπαθ ὑπὰ Θηγ ἀυτορ [μ614΄ (πάϑει μάϑος ἂρ. 111) 
σοθοπᾶθ ΘΗ ΚΟΙ ἦοΥ ὙΥ̓ο]ῦ, ἄθββθθ ἄυρ δαυΐ ἀα5. ΑἸ] ΘΠ 61η6, 
ποὺ δυΐ ἀὰ8 ΤΠ σθ]πθ οουιοηθοὺ 1ϑὺ; δα ἀἋ6Υ ἃπάθυθη ὥθιΐ8 
ἀδὺ Ἰθι ἀθηβο μα Ὁ]Π10 16, 1η ὑπ ΒΟ Υ 56] δύ Πρ κοῦ ἀπα Μαίδ- 
Ἰοβισκοιῦ 5100 ἀρουμθθθηθ, πὸ τ} Ποῦ Νοιραπρ ὐπθ8 
ὑπαθπάθ, ἀατο βθῖπθ ὟΥ οἢ] ἐπαύθη φυσᾶν [1606 σου πηθ πα, ΔΘ. 
ποὺ ἀθη Πομ θη γοιβίαπμα Ὀθ]θαϊρθπάθ Ῥυοιμοῦπθοαβ. δὸ πιστὰ 
Ῥγοιπθίῃθαβ 61 γα ρΊΒομου ΟΠ δ αἰείθυ, θυ ἀπγο ἢ βθῖη6 ΝΙθηβοῃθη- 
116 086, βθῖπθ Τπαίθῃ ἀπὰ ἄθη ίαγκιηαῦ βθπθ5 [)υ]θη5 σγοίϑ 
τ ΘΥΠαρθι ἰδῦ ὑπαὶ ὈΠΒΘΥ [πίργθθβθ ὑπ ΠΠΒΟΥΘ ΘΠ ραύΠ!6 
15 ΑΠΒΡΥΟΝ ΠΪτηπιῦ, ΔΌΘΙ 1ηἴῸ]ρΡ6 ΟΥ̓ ΠΗ 561 Πρ κοῦ 561165 
Θύσθθθη5. πα ον ΜΒ] οβισ]τοιῦ βθῖπθ5. ΤΠ ὰη5. Βομα! αἴ ᾿ϑὺ ππὰ 
ΒοΒΌ ας σῖτά. -- [δον [ιομΐου παὺ 65. γουβίδπάθῃ, 416 Εἶπι- 
Ῥῦγαπρ 465 Ρυοπιθῦμθαβ 11 πιθιβίθυ που Ὑν θ156 ἀδυΖιβῦθ! θη. 
ϑϑίπθη αβομθιου βὐαπα ἀοΥ ΘΟ] 6 δη 416 ὙΥΔμγμοιῦ ἀπα (6- 
τϑομυιρίκοιῦ 465 ἄθαβ ΘΌΘη50 θϑῦ ψ16 1ῃπὶ 56]08ὺ; πιοιῦ ἰδιβοι θη 
{11 ὑπ ΚΠ ΟΥ̓ 561η6 Ζαβομδιου ἀδάθπτοι, ἀαἰβ σ᾽ ἀα5. Ποῦ 
ἀο5 Ζθιβ ἴπ ἄθη Ἠϊηζουρυαπα ὑγθίθπ ἃ βῦ, βοπάθυπῃ [ν αἀ16 ἀτὰ- 
π] 8 ὕ]50 8 Εἰ ὑνγ οἰ απο Ἰη ΟΥ̓ ΒΒΊΘΓΘ ἢ. πηἃ 1 ΡΠ Πα Πρ᾽ γϑυβθύζθῃ. 
πα ἀοοῖ δῦ α16 Τἀπβομπηρ Κὐμβ] θυ βο ἢ. σουθο ἐγ θσὺ; ἀθηπ 
6π6 Εἰηρόταπρ σθρθη 616 οΟὐ 0 Π6. ΥΥ ΟΙ γθρΊ θυ πρ ΚαΠη ΠῈΣ 
ααῇ αὐ ζβιο τσ κοῖῦ Ῥθυαμθη. ἹΚαυΖϑι θοῦ ἰϑὺ 65, ὙΘΠΠ 68 
ΒΟΠοΙηῦ, ζθ8 Πᾶ558 ππα ποῖ46 ἀδ5 ΜΙ θηβομθη σ βο] θο ἢ, δου, ον 
ΒΘ Π6η ϑΌΠη Π οτος] 65 βομιοκύ, ἀδπηῦ σ᾽ ἄθη ΜΘ μβομθη οἷη Ηθ] ἴον 
561: Καγχϑιοῃυσκοιὺ δ 5ὺ α16 ΒΟΠΘπα]αησ ἀ6Υ [οὸ 815 συ δα 8 
ὙΥ1ΠΚαν θυβομθίηθη. Σ ἰ 

1. ῬΒυοΠΟ] ορΊΒομ6. ΤΕ] ] οἰ] πηρ ἀον Ἐπηρόνγαπρ πὰ ἀ6Υ 
ὑγαρΊβοπθη ϑομα ἃ πιστὰ πιο ἀαγοἢ θ᾽ θη 8] 6 6, ΒΟ θυ [ἢ 

Ἢ ΒΙΟΏ. βομπθίάον (Π 6 γ Ῥιοιπθύμθιβ 465. βομυοβ. ᾿αϊβθυτρ 1889) 
χτηθὶτΐ, Ζθιβ πα 06 αἷθ Μϑηβομποῖῦ ποὺ σϑυθ!]! θη, ΤΟ} Ό6ι: ἀἴ6 νουίθι!θ 
ΘΙΏΘΥ πόμογθη Καϊθαν ᾿ππθα σογθηὐμα] θη ΤΟ ]]6η, πγϑὶ] 1656 πΙ Οὔ 1ΠῚΠΊΘΙ 
2 ἸΠΠΘΥΘΙ ΕὙΙΘάΘη ἀπὰ πϑηγθηι ΟἸἤἴοκο ἔνθ. ΕΒ Πορθ ἀἴθβθιη Β͵ΔΠΘ 
88 Ζθιβ ϑἷπθ ὩμΉ]1Ομ6 Ὑουβίθ! ]ὰηρ σαρταπάθ, ψὶ0 816 Πουββθαα γ0} Οδὺ 
Καυϊίαν 818 ἴμεν ΑΌΚΘΩΥ σοῦ ἄθν Ναίαν μαὐΐθ. ίθβου Μοϑιηθπηρ πϊᾶθυ- 
ΒΡΥΘΟΠΘη αἴθ ΚΙαγοι Υουΐθ ἀιστώσας γένος τὸ πᾶν ἔχρηζεν ἄλλο φιτῦσαι 
νέον 282, 

-.. 
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ΔΝ ΚοΥ ὙΥ οἶδ ἀυσοῖ δαίδοτθ ΤΙ αίβδομθῃ, ἀυῦσοῃ ἀ16. ὈΘΒομ θυ 8 
Βοβομα θη μοῦ ἀον δαϊγθίθη θη ῬΘΥΒΟΠΘη. ΖῸΓ ΑΒΒομδαθηρ 98- 
Ὀτδομύ. [)16 ἱππθῦθ Οϑῃ ββυιαμηθηρ ΟἸἴθηθαγῦ 5160 1 ΑΘΓ 
Αὐτὸ ἀμ ύεῖβο, σὶρ Ῥυοιμθίμθιβ γ0Π 56] Π6ηῚ (ἀΘΠ ΘΙ ΠῚ 586 
ΒρΡυΙομύ, ττῖθ 6. βοῖπθ Ηοϊπυπρ δαῇ Ποηι ραηρ 465 ζΖθαβ. 808- 
ἀνγιοκὲ (161, 186, 620, τῦ1, 9017). αν Ἰοσὺ ἀ16 ἀγωπηδιβο 8 
Ηδπάϊαμρ ἀπ Βονοσαηρσ. -- ὨΪ6 Επιρύγαππρ ἰδὺ ἀ16ὸ Ἠαμπά- 
Ἰαηρ ὈΏΒΟΥΘΙ ΤΥαρθα]8. Εἶπ ζύγθοκ- ὑπὰ 26 }1]056 Ηδμαϊηησ 
ΘΌΘΥ ᾿ἰϑὺ Κοίπθ ἀτδηιαύβοιθ Ηδπάϊαπρ; οἰπθ ἘΠηρΡΌΥαΠο᾽ ΟἾ]16 
᾿πηθθη Ηαϊῦ, οἷη Ὀ]οίβεβ Ἠδάθυῃ οὔπθ Αὐβϑιομῦ δαΐ Ἰγρθηά 
οδἴπθῃ Εἰγίοὶσ ουνγθοκὺ Κϑίηθ Θρδῃππηρ ἀπὰ δύ σοταάθ ἢν ἀθπ 
σοὐἐοβ γομξσθη ΖαΒΟμΔΌΘΥ δἷη τ] θυ ΥΟΙΡΟΥ ΑΠΌ]1ΟΚ. 1688 
ἴὰν αἴθ ἀτγαιηαίίβομθ Ἠδπάϊαηρ νυθβθηθ ὁ Π6. ὥρδηπαπρ Βαῦ 
Ἀβομγ]οβ ἐν ἄθη Βιο βϑίμου Τυαρθαϊθ ἀυτοι 416 ΗοΥθοί- 
φἰθμπης οἷπθβ ΜΙ υίμυ5 σΘυΟηΠ6η, ΟΘΥ ὈΓΒΡΥΪΠΟΊ]ΟΙ τη] (6 Υ 
Ῥχγοιηθίποαββασο ἴῃ ΚΘΙΠΘΥ ΝΟΥ Ππησ βίαπα. ἘΠ θοπαΐσῦο α16 
Ὀ6ὶ Ῥιπάδι βϑύμια. ὙΠῸ ΘΟ ποοὴ ἴῃ ᾿πΥοῚ δ] ύθυθη (ἀθϑία! ὑ γου- 
Πθσθηάθ ὅαρθ, ΤΊ θυηΐβ Πα06, 418. Ζθι8 ὑπ Ῥοββθίάοι ἀπὶ ΤῊ Θὔ5 
ἐγοιξθῃ, ἤθη Βαίβομ!αίβ 485. ΘΟ κβα]ὶβ νογκάπαρι, ἀαίβ 416 
Μοογοδσδυξίη οἰπθη ΒῸ μη ΘΘὈΔΥΘΠ 50116, ἀ6. πιο δ Ὲ. 818 561Π 
αΐον βϑῖπ ὑπᾶ, θη ζθιβ ΟὗΘΥ ῬοΒββϑίοη δ]οἢ ταὶϊῦ 1Ώ7 γϑῦ- 
Ὀίπάθ, οἷπ Ὑαἴδ βοῃ ίηρθη ὑγοτάθ συγ ἐσ 8 7 818. ὙΥ θἐζθυ- 
βίσδ}}] πα Πιοίσαοῖς (γ01]. σὰ 924). ΑΒΟΉΥ]ΟῸ5 1165. 16 Βε- 
Φθμπηρ ἀοΓ ϑαρθ δῇ Ῥοββθίάοῃ [Ά]16η, Ἰἰοσίθ ἀϊθ ἄυπαάθ 6161 
ΒΟΒΙΟ ΚΒ 5 βϑυπημηαπο, ὑγ6] 0686. 6. ΟΠ] οἸςβα βου ΤΉ 6115 Ζα- 
Κοτημιέ, ἄθπι Ῥγοπιθύϊμθαβ 61) ἀπὰ τπδοηΐθ Ζὰ ἄθι ζνθοῖκθ 
ἄθη ϑόμη ἄν ΚΊγπιθμθ Ζα ϑοῃπθ ἄ6ὺ ΤΉ Θμ118. 5) 16 Κυπάθ 
ἀ16565 Ομ Π]155688 --- ἀ6Π} Ὅ785 ὈΤΒΡΥ ΠΟΊΟὮ, σΘ] Θοθ ἢ Π61 0110} 6 
ΟἸδηθαγυαηρσ ταῦ, πηαίβίθ ἔπ ἀ6η ἀταπηδυβοῃθη Οθ γϑαοἢ. 818 
ΔΒ ΟΠ ΟΝ. σαν οἸσ θα] ύθμθϑ θθι τη 18 σοαθαίοῦ συ άθῃ --- θ6- 
παὐύχίο ἄθὺ ΠΙΘμΐου αἷ58 Η 606] ἀδὺ ἀταηιαἰβομθη πὑν] ΚἸ αηρ,, 
ἄον ἐουὑσεβϑζίθη ΕΘ Πἀβομδῖν ὑπ ἀθὺ πο μθη Υ ουβόμπαηρ. 
85 Οδμοίπηπὶβ σαΐβία σὺ οἰποὺ (ὐδίθῃυ, σϑῖοπθ ἀ16 ΗρυΥ- 
βομαῖν ἀθ5 Ζθὰβ Ὀβθάγομθ. [)16586 Οθἔδῃν. τπὰΐβ ἴῃστοὰ Οταπα 
ΒΔΌΘη, πα ταῦ δὶ ἄθῃι ΟἸΔαθθη. ἃπ 416 οσισθ ΗθυΎβομδ 
465 Ζθιβ οἴπθῃ Οταμά, ὑπ. Πα] σου  Ὀογρθηθπ46 (οἰδαηρ' “ἢ 
μαῦ ἀπά πυϊούχὺ 510 815 πιομύϊο πϑυϑιββϑίθὐ, 5ὸ. ἀδίβ ἀ16 (6- 
ἴΔΕΥ 56] δύ Ὀοἀθαϊαηρβίοβ τιτ. ἘΠῚ ΒοΙομον αταπα Ὀού 5160} 
ἄδιι  ΠΙομίου ἴῃ ἄθηι ΥΥΙΔογβίγοιν ἀν ΡΗΙομίθη θ61 ἀθπὶ ϑὕαυΖθ 

Ἔ) Αγρο]]οάᾶ, ΠΙ 18, ὅ, 2 ἔνιοι (ἃ. 1. Ἀβοῃγ]οβ) δέ φασι, Ζιὸς ὁρμῶν-. 
τος ἐπὶ τὴν ταύτης (Θέτιδος) συνουσίαν εἰρηκέναι Προμηϑέα τὸν ἐκ 
ταύτης αὐτῷ γεννηθέντα οὐρανοῦ δυναστεύσειν. 

Ἐπ) Πρ. Ψουθμασηρ ἄον 6 ππᾶ Ἃ6Υ ΤΠΘΙη8 2 ΘΙ ΠΟΥ Θἰησίσθηῃ (ἀοὐξ- 
μοὶ Θ6- Τμθυαῖβ (σὰ 210) σοβίαύξοῦ Ἰοϊομῦ, ἀθῃ Τιτὰν Προμηϑεύς πύτα 
ΒοΒη ἀδγ ΤΠΘΙΩΪβ Ζὰ ταϑοθθη, ἀα ἀἴ6 ΤΊξζαηθι 815 ὅὅμπθ ἀον αϑδ ρα]ύθῃ. 
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465 Κγοποβ. [)6Υ δα ἀθυ ΤΌ μ6ὴ Ναύαγσουγα!ῦ ἀαγοῖ ἀ16 Ηρυτ- 
50 ἀοΥ ΤΠ 6] Πρ 6 2 νυν ἀἀγῸ ἢ} (5 ΥΥ οἰ σθβοὺχ Ὀθβὑτηπῦ; Ὁ 6] 
ἄθι Καιηρίο σϑρθη 416 Τιύαπθη ᾿αίξο ζθαβ 485 όπου πιθοῦ, 
ππηα ΤΠ Θη115, 416 Υ᾽ ουἐγθύθυ! πη ΠΘ]]ΠΠΡου δαύσαηο, πηα ΘΥΊΡῸΥ ΥὟΥ εἐ- 
οταπαηρ, βίη δα 561 πη 6 1 ὅϑιύθ. 415 ΝΥ οἱ γοσϑηὺ θυ ]ῦ6. θα 5 
61 ἀθν Νιβθαθυουίαηρ ἀ6Υ ΤΙ απ θηρθνγαὶῦ ἀ16 ὨόΠογ ΡΗϊομῦ: 
15 ῬΘΥΒΌΒ]ΙΟΠΘΙ ΟΥθιβθ ΔΌΘΙ σϑυ]ούζίθ ζθιβ ἀ16 Ριοίύ, ἀἃ 65 
ἀον αίου σὰῦ, ἄθπὶ ἤθυβ Οθυναὶὺ δηΐμαπ πγαίδέθ, ὑπαὶ αἴθ 
Ριοίδὺ σορθὴ 416 ΠΟΘΙ γᾶ Θἷπ6 ΕΥ̓ Π6]]Πρβίθη αι ρθη, 
Τὰν ἀούθη Βϑουθδοηύαπρ' 416 ΕἸΥΙηγ πη δα ἀ4ἃ8 βουρβδηιδύθ συ 6}- 
ἰθη. Ὁ Αἡ ἀ16 γου]ούσζαπο ἀ6Υ ΡῬιθύδὺ δύ! ΠΠΘΥη 616 ΕἸΤΙΠΥΘΠ 
᾿αλη. 041 τ ἄθη ὙΥουίθη: ,Β1 56] ϑὺ (265) Πδῦ βϑίῃμβῃ αἰΐθῃ 
γαΐου Κυόμποβ 1 Β΄68586]0 φϑὶορὺ, ὅὸ μαΐοίθ. δῃ ζθιβ δἷπθ 
ΘΟΒα]α, α16. ΘΓ ἄθῃ Μοῖγθη πἀπὰ ΕΠ] γ θη βομα]άοίθ (5. 516 
μϊῦὺ ΑΠΙηοΥκ. πα 910 {, ἀπ 81165 οι] ασθ τπα!β απύοΥ- 
ΘσΌΠμθη. [το ἀ168586 Ομ γᾶν 180 Ἃ16 θυ Ὀθουπαοί, 
6 ]0Π6 ἀοὺ Ἠουυβομαῖῦ 465. ζθαβ ἀγομίθ: ΔΌΘΙ 1656, ΒΟΠ α]α τγὰ 
ἴῃ ΠΟΘ Βόπουο ύθιβθ οἷπθ [[πβομὰ] 4 8415 α16 ϑομα]α 465 
Οτγθβίθββ θῦθη 465 δαύίθυημοσθβ, πα 516 γ8 1 ΘΟ 5. ΠΗ ΌΔΥ, 
ἄθηπ, ΕΘ5561η. Καηη πᾶ ᾿ὅβθη; ἐδ οἹθοῦ 65. ΗἨθ]ῦπρ τἀπὰ 
ΘᾺ ΤΠ ΠΟΠ65 ΜΙ 6] ἀογ Βοίγοιπησς οηὐσθσπθῦ ΑΡρΟ]]οη ἄθῃ 
Εγηγοη Βαπι. 0645. ἄθαβ παὺ 416 Βαπᾶθ σοιοβύ, μδϑῦ 5160} τοτῦ 
Κυόποβ νϑυβομηῦ ππα 50 1646 ϑοΠθῖη ἀ61 Ομ] γοὴ 510} σ6- 
ΠΟΙΠΠΊΘΠ. 6] ΒΘ ΠΟΥ ΚυγΖϑι σον. Βοαγίθι απσ Παῦ ἃπῸ ἢ ΠΙΘΥ 
γΊΘοΥ Ρυομηθύμθιιβ οἱηθ ζει ἰδηρ θη ΞΟΠ ΘΙ [1 510}: 00} 
ΠΙΘΥῚῚ πιὰ Γ85. ΕΓ 5100 8 Εἰ πΠ6 θ᾽ π65 ΒΘΒΒΘΥ ΠῚ ὈΘ]ΘΏΤΘΗ [45586η. -- 
Μαῃ [πιᾶῦ ἀθπ ἄνθοῖκ ὑμβουοῦ Τγαρθα]8 1ῃ Θἰπθν Εἰ ΟΚ] Πρ; 
πἀπαὰ Γιϑαΐογαησ 465 θα Πηάθη ἽΤΟΠΘΗ (θιββθα, Οξβ8υ), ἴῃ 
Θἰπο. Αὐΐμθθαπηρ 465 ἰδοθηβαῦζθθ ΖΊΒΟΠΘΗ ὥθαβ ἀπὰ Μοιῖτα 
(γ6}. 510 8.) ἀπὰ βἰπουὺ Υ ΘΕ γο ΚΟΠΙ μΠΠΠΡ, 65 Ζθιβ ἀατοῃ γογ- 
ΘΙΠΙσαπρ' τηῖῦ ἀν Μοΐτα, ἀθπὶ [πο ΥἹῆ' 4. ουσίρθη ΥΥ̓ ο] ὑρβθύζο, 
(Κροκ) οἄδι" 18 δἰ πὲ ΠΝ ΤΉ 465 Ζθαβ ἰῃ (δ᾽ ὙΥ οἰβο, αἴ, 
Ἰπάθηι ζθαβ πη]ὖὺ 46} ΘΟΊΠΘ (ΟΥ̓ ΤΉΘΙΉΙ5, 468 ΤΠυρϑβθύζοϑ, ΖΌΤΩ 
γογίγαρ Κοπιηιῦ, 510} ἀ165865 Οδβοὺ βοΙρϑὺ ταῖξ ἴῃπι γϑυθιηϊοὺ 
ὉΠ 80 Ζθι8 818 δἰπθη ππυθυγδϑη νου ]Π ΟΠ 6 ΘΙ Πουτη, (ΘΓ 
ἀαγο (ἀθυγα]ὺ φὰν Ηδυυβομαῖν σοἸαηρὺ δῦ, θη θυ θσίρθη Μοῖτα 
Καπαϊσοῦ ἀπ πδοὴ ἀ6Υ 5:00] Ο 61 Ονγάπυῃρ ΤΘΟΊΘΥΘΠΑΘΙ ὙΥΘΙ5ΘΥ, 
ΘΘΥΘΟΠΟΙ πα ΚΘΙηΘΥ θίδῃν (65 ὐθυζαϑ ἸΠΘΗΣ ἀμ ον Ποσδηάθι 
Πρμΐτου ἀθν ὙΥ ο]ὺ πιγὰ (ΥΥ 6] οἶκου). ΑΘΥ αἱ Εμύν ΚΙ ας Ὧ68 
θα 1ϑὺ ππ1 ϑοΠθῖη; ἀ16 ΜΙ] ἀθγπηρ' βϑῖπον Ηθυυβομαῖ πα βθῖπ8 
ΥΘΥΒΌΠΏ]ΠΙΟΠ ΘΙ ΒΕ τα ΠιαΠΡ᾽ δῦ μοῦ ἀθὺ ΕἸΣ 010; ἀθυ ἀγαπιδ ΒΟ 6 ἢ 
Ἡδμαϊαηρ, βομάθυη ΠΙθοὺ Δαίβθυ μα] ἀθ8 ᾿γδιηᾶβ; (85) Θηῖρο, 

Ἢ γβΙ. ΒΌΡΡΙ. 107 τὸ γὰρ τεκόντων σέβας τρίτον τόδ᾽ ἐν ϑεσμίοις 
Ζέκας γέγραπται μεγιστοτίμου. 

Ἄβοηυμοε, Ῥχοτιμθίμθαβ, ὃ. ἀπῇ. Ὶ 
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ὙγὰΒ ΠΊ8Π ἔν οἷ Ζθιομθη ἀοὺ Τὰ ζ θἰθηρ Ζυνβοθθη ἤθαβ ππὰ 
ἄον Μοῖτα ρϑμαϊῦθη μαὺ, θηθῃϑ]ῦ πο 5 σγοιΐθυ αἰ8 ἀθη ὙΥ]α6.- 
βύγϑιῦ δἰ πϑοὺ ΠΌΠΘΥΘη ἀπα ΘἸμθΓ Ὠϊθάθγθη ῬΠΪΟμύ; ἄἀθν ΘΟΠΘΙῺ 
ΟἾΠΘ Βομα]α ἀ65. ζθαβ ᾿ἰδὺ ἄθὴ [1οῃΐου ὉΚΟΠΟ ΒΟ μ65. ΜΕ] 
ὉΠ4 ἀϊθπΐ 1ἢῃπὶ σογϑάθ, ἀπ βαμηῦ Ῥ͵ομθί ΘΒ 4116 ἡ δ]ὺ χὰ 
ἀΘΥΖθαρσθη, ἀδΙβ ζθαβ γῸὺη ΑΠΡΘΟῚΠ ΟΘΥ Ὑγ6156 πα σου θοΐθ, 
ΘΠ 8ῈΟὮ δἰγθηρθ ὑπὰ σον α]ξρα ΥΥ Θ] ΠΘΥΎΒΟΠΘΥ σθυθβθη ἰδ: 
Κομπίθ ἄθοῦ ἃ ΟΟΥ {γομηπι [ΟΠ 6. Ὁμτηδο] ἢ ΟἸΔΌ ΘΗ, 
ἀαίβ ἀθν μιδομβδέθ αοὐῦ χσυθυβὺ θη ὉΠγΟ]] ΟΠ ΠΊΘμ68 Υ 656 σ6- 
656 ὑπ ογϑὺ ἀυγοῃ ἸγρΘΠ αν ]οηθ ΠΗ ΙΓ ΚαΠΡῈη ἋΟΥ σ- 
γϑομίθ ὑπὰ τγϑῖβθ ΥΥ οἰἰγοσθηῦ σθυγοσάθῃ 561: ΥὝΥΟἢ] βιπὰ σοη 
ἄδθη Οδέξοση α16 οἰ μοι ὙΟ]] ΚΟΙΠΠΊΘΠΘΥ 815 616 Ὁ ΠάΘΥΘΠ ; ἈΌΘΥ 616 
Ὑουβίθ! ] απο γ0η ΘΙΠΘΥ ομα]6 πα γι ππρ 465 δῃ Θ᾽ Θριῦζθ 
βίθῃοπάθη Οοἰΐεβ Κῶπη 65. πιοηῃὺ σθῦθη. [16 σϑηζθ αγϑιηδ- 
ἀϊβομθ Εἰ  ] ΚΙ αηρ παῦ Ἰγθη δροηβύαπα ὑπα 1ἢγ Ζ16] 8 ἄθι 
ΟΠατακίου ἀ65 Ῥυομιθίμθαβ; 8 1ἢπΔ στὰ σοζοισί, ἀδ[5 1646 
Ἐπηρόγαησ σθσθη ζθ5 61Π6 Ὑ ΘΥΘΗΠ Πρ Β61Π61 Ὑγ6Ί56ηὴ ΑὉ- 
5] οί 5861, ἀαβ 166 Ἴ1ο 6. Βομα]α, 416 τηδη 1ἢπὶ ἃπαϊομίθ ππα 
ἀπσϑαϊο μοῦ, 806, δαΐ Κανσβίομ ῖσοῦ Πα Ὀόβυ σου Βουτσθ] απρ' 
Ῥϑγαπθ, ἀδίβ δο ΔΟΥ νου]οοκοπάξίθ ἀπα νου γοπἀβύθ ϑΘ ΠθῚ 
Ὧ65 Προμίθοβ ἀον Ἐπηρόγαπο 415. Τσὰσ τἀμὰ Τϑυβομαπρ 5160} 
μουϑαββίθ!]θ, Καὶ ἀαίβ γοῃ ζΖθι8 σα]ξδ, γγὰ8 6Ἃ16 ΤἝομξου (68 
ΤΠ λάπ8ο5, 416 Ν ΟΠ Κουμτηθη 6. 10, γ01 1ΠΠ| ΒΙΠΡῸΠ ΌΡΡΙ. 86 ἢ: 
»).865 Ζθὰβ Τυδοιύθῃ ἰδῦ ποὺ Ἰοιομὺ χὰ οὐ ββθη. [26 πη ἀαη ΚΕ] 
ΖΘ θη ἀδμΐη ὑπ βομαίξοπαμη 10 α16 Ῥίαθ βθίποὺ σθάδῃκθῃ, 
ἈΠΖΙΡΒΠΡΊΟΝ ἀ6η) ἔουβομθπάθηῃ Β]1οῖς. Θιομον ΤᾺΠΠ0 ἀπά πιομὺ 
δαΐ ἀθη ΒοΚθη, νᾶ τὰ Ηδαρίβ 465 Ζθι85 Ζὰγ Ὗ ΟἸ]Θπαπηρ σου θη. 
ΑἸ]ουσσασθ ἐγϑαμ, δ6 ἢ 1η 46. [0  Κ6] Ποῦ γορ Ναομῦ ἀπα [μ61α, 
Ἰοαομίθε οΥ [611] ἄθῃ βέθυ Ὁ ΠΟ μθη ΟἸΘβο]θοπίοσθ. ΒῚ βύϊυχὺ 
ΒΔ γοπὶ ΤΟΣ Ρδα ἤτοΥ ΗΟ πηρσθη 616 ἔτθυθίπάθη ΜΘ ΒΟΉ ΘΗ, 
ΟἾπθ δὰ αδνα]ὺ ἀπα Καιμρῇ σὰ γἄβίθη; 81165 σον! οπθ ΤΠὰπ 
ἰδὺ τη πθ]οβ: ΠΟ ΟὔΘη ἘΠΤΌΠΘ Πα τηδομῦ 65 ἀδ8 ΘΙΠΠΘη δβοίοχῦ 
ΖῸΓ ΤΗδαύ, οἴ πθ Ζὰ γὙϑυϊαββθη ἄθη σθυγθι θη 1ὑζ.ς 

1656 [ὅθ παὶ ἄθγ ΠΙομίου ἴῃ Ζυγθὶ συ θα πάθη θη ΠΥΒΔΠΊΘΗ 
ἀυγομσο γί, τὰ Προμηϑεὺς δεσμώτης ἀπὰ Προμηϑεὺς λυό- 
μενος. [θ6γ δπίβθυθη ΖΘΌρΉΙ556 ἀν, ἀδίβ ἀοΥ 0. λυόμενος 
πη τη {6 1087 δα 6 ΘΘἔβββθιίθη [ο] σὲ, Ὡϑβ ΤΆ] 10 ἢ ΑΘΓ Βθμμθυ Κπηρθῃ 
Ὧ65 Ῥομο]αβίθη χὰ 51] οὔπω μοι λυϑῆναι μεμοίραται. ἐν 
γὰρ τῷ ἕξῆς δράματι λύεται ὃ παρεμφαίνει «“ἰσχύλος ἀπ χὰ 
22 τῷ ἕξῆς δράματι φυλάττει τοὺς λόγουβ, Κύππθῃ Ὑ1 
Ἰϑῖομε οηὐγαίθμ, τὸ ἰπποῦθ Θτπᾶβ 6άθη τ 6168] ἀιββο  οἴββμ. 
Ἐπ ἔταρσὲ 510} πῸΓ, 6] ΟΠ65 ἀα5 αἀγιί6 Θὐΐοῖκ ἀον ΤΎΠΟΡΊΘ σο- 
686 ἰδ. [)88 ΟΝ Ὑ ΘΓ ΖΘΙΘΠ 15 ΟΘΥ ἈΞΘΗΥ]δΙβοθη 
ὈΥδιηθη ἴῃ οΥ Νθα!Ἰοθίβομθη Ἠδηαβοι τι χῃ]ν ααῇ: Προμη- 
ϑεὺς δεσμώτης Προμηϑεὺς πυρφόρος Προμηϑεὺς λυόμενος. 
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Μᾶπμ νὔγάθ πιομὺ φυθ6]η, ἀαΙ5 ἀδηηδ 16 ἄγοι δυΐοκθ ἀθὺ 
Ῥχοιηθ μϑαβίυ!]ορθ ΔηΡ ΘΟ ΌΘΠ 5616 η, ὙγΘΠΠ Ὑ01 πΙΟμὐ τυ ἀἰβύθῃ, 
ἀαίβ. χὰ ἀογ ΤΎΠΟΙ Φινεὺς Πέρσαι Γλαῦκος 485 ϑαίγγαγαηιᾶ 
Προμηϑεύς σεμοτυ Παῦ, ἃι5. 6] ΟμθΙη Ζυγ61 Βυπομβίζοϊτο (200 
πηᾷ 201) οὐ πα] θη 51η6: 

λινᾶ δὲ πίσσα κὠμολίνου μακροὶ τόνοι 

τράγος γένειον ἄρα πενϑήσεις σύ γε. 

Νὰ ἃὈ6ι τα 61 ΡΟ] ΙΧ 1860 υμπὰ Χ 04 οἷπ Προμηϑεὺς 
πυρκαξύς οὐ πη. [δὰ ἀθγ 1116] πυρκαξύς “812 ρϑββθπαὰ Ἰδὲ 
Τὰν ἀδ5 ϑαύγγαγαμηα, 1Π 6] ΟΠ 61 θυ δαῦνγ σὰ ἤθη δηρδχίἰπαθίθῃ 
ΒΘαΘΟΠΘη. ἢ ἔγθυσιρου {Προ γαβομθαπρ ΠΟΥ 616110, ὉΠ] 685. Ζὰ 
Κύββθῃ πὰ 21 ὈΠΙΔΙΊΘΗ, πὰ 510}. ἀ4Ό6] ἄθῃ Βατὺ γογβϑηρσί 
(ΡΙυὐ. Μοτν. ρ. 86 ΕΝ), 80 δῦ Κοὶη αὐππμα γουμβαπάθηῃ (πο (ΘΓ 
Ὑουμαΐππηρ σὸῃ (ὐὑδηΐου που. ]θοὺ. ὙΠ 21, νρὶ]. (ὑδβαιῦθομαβ α6 
Βαύγγ. ΟΥ̓ΔΘΟΟΙΠΙ ΡΟΘΒῚ ρΡ. 121), ἄθη ΤΊ068] πυρκαξύς ΤᾺΣ 88 
οἶπθ ἃπάθσθ ΒθΖθιοηπαπηρ [ὧν πυρφόρος τπἀπὰ ἀδταπι θη [10. 
πυρφόρος 815 ϑαύγγβρι6] δηΖαΠΘἤμηθη. ψΙΘΙΊΘ ἢν ἰδὺ ΠἊρομη- 
ϑεὺς πυρφόρος (ἀοΥ Νάῶπηθ 468. αὐθίβομθη Καυϊϊαγροίίθ5) 418. ἀδὺ 
ἘΣΓΒΡΙ ἀπ σΊ Ομ 6 ΤΊ6] οἰποὺ Τυαρσόα]6 σὰ Ὀοίγδοηΐθη, σΘ] ΠΟΥ 
41688 γσοῃ ἄθῃ Πρ. δεσμώτης τἀπα λυόμενος τη οΥβο θα, ππγθπα 
πυρχαξύς 818 61η6 νοη ΑἸ] χδ πα] ΙΒ 6 ατᾶπιμῃ δύ! ΚΘ Υ ἢ 
πουσπσοπαθ ΒοΖθιομπαηρ 465. ὈΥΒΡΥ ἀποροῖ ΒΘ] ΘΟ  ὑΠ1Ὲ 
Προμηϑεύς σομπδηπηΐθη αν ἀγα ἃ8 Ζὰ ρο]ίθη ἢδί, ρ6- 
τη οὐ, ἂπὶ ἀΔ5 δεαύγγαγαιηα νοὸ ἄθη ο] ΘΟ πϑιησθη Ττασ 16 
2 ὉΠἐοΥ ΒΟ θ: θη. ἢ 0165 τιγὰ Ὀοδίδισέ ἀσῦτοι ἤθη {Ππιβίδπα, 
ἄθῃ 1ηᾶπ ΠΟ Οἤμθ σγϑιίοσοθ δα Βιρομπαησ (65 Ζ0181}5 
ὈΠηροη ἀαγῖ, ἀα!5 νγὰβ δια γοΚΠ]0} ἃὰ5 ἄθπὶ Προμηϑεὺς 
πυρκαξύς οἸθ]ογν πῖγὰ (485. σου 1 ἀηρορθΌθη6 ἔν. 206), δαρθη- 
ΒΟΠΘΙΏΠΟΝ οἴπθη Θαλγγάγαπηα ἀμροηῦτι, αἀασθρθη 416 οἼθοἢ 
ΒΘΟΏΠΘΥ ΔΗ Ζα Πγοπάθη ΝΔΟΒΤΙομίθη ὔοΥ ἄθη Προμηϑεὺς 
πυρφόρος ἃ! εοἷηθ Τγαρόαϊθ ΠΙΠ ΘΙθθη. δ θμη ἃ80 αἴθ 
Ῥτγοιμθυπραβίγ]οσίιθ ἃπ85. θη ἀγοὶ δύΐϊοκθη Πρ. δεσμώτης. Πρ. 
λυόμενος. ΠΠρ. πυρφόρος Ὀδδίαπαθῃ ἢαΐ, 50 ἔγαρὺ 510} υγϑιῦθυ, 
Οὐ δ᾽ Πρ. πυρφόρος ἀδΔ8. Απΐαπρδ-. οὐογ 485 υπάϑυϊοκ ἀον 
ΤΥΠΟΡῚΘ σϑθ!]οὺ παῦ. [)ἃ5 δυβίθυθ πἰπημηῦ τη δῃ (860 ὙΥ 6] οἰκου) 
ΘΘυ ὉΠ Ώ]101} 8) πα δ γαομίοὺ 815 ἀθη [πη] 465 110. πυρφόρος 
α16 Πλαυβύθ ] ὰπρ 465 Τασύαπι 1,6 μη] π|, γ16 ἀον δα 465 Εἰδιιο 8 
δὰ8 ἄρῃ ὙαΪΚαη ΜοΒυο]ο5 δα ΤΠ Θηπο8, ἀθυ Πθαθυθβθθ (65 
Ἡδορμϑϑίοβ, θ61 ΟἼοοσο Ταβο. ΠῚ 10 Ῥομαμπὺ δῦ, 80 ἀαἰβ ἀ16 ἀτοὶ 
Βυΐοκο ἀοὺ ΤΎΠ]ΟΡΊΘ ἀθὺ 6 1}16 ποῖ δόμα], δίνγαϊο, Θά μθ νου- 

ἢ) Ὅ16 Απηβίομῦ, ἀδίβ ἀθν Προμηϑεὺς πυρκαεύς νου ἄθπι Προμηϑεὺς 
σιυυρφόρος γοΥΒΟΒΙ θἄρθῃ ππα ΘΥϑίθυθυ δἰ ϑαϊυυβρίθὶ, Ἰθύχζίθυθυ οἷηθ Τυαρσδαϊο 
Θθοθθι 861, παί βοῆοῃ Ἠβριηβίουμυγβ σὰ Ῥο]]ὰχ ΤΧ ο. 8 Ρ. 1140 δυ8- 
ΘΘΒΡυΟΟΒΘη. 

Ξ-- ο ἢ 
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αμγίθη. ΑἸ]θίῃ δἷππιαὶ Κᾶππ τπᾶῃ 516}, τὴ Ηδτίαμρ βοῇ. 
ὙΥ. ὙΠΙ 8. 88 Ῥοιμουκῦ, ὑϑᾶθυ ϑομδαριαῦσ ποὺ πη] ΘΙΠΘΥ 
ΒΟΙΟμθη Τυαρθα]6. γουβίθ]θη: ἀδηη δα] ἋΟΥ Προμηϑεὺς 
δεσμώτης Κοῖπηθ ογαιββθίσαηρ, Ὑἱθ ΠΠΘΩΥ ἰδὲ ἀαγπ ἀ16 Βχ- 
Ῥοβιύίου πα 416 Εν ἈΠ] αηρ ἀθὺ γουδ8] 1 οθ 4 6η ΒΟ ΘΠ μΘΙὕθη 
γῸὴ ἀοΥ Αὐῦ, ἀαΐβ θἰπθ γουπουρθηθηάθ [)αγβύθ! ]ὰηρ θυ β θ6ῃ 
Βεσθρθη θιύθη 815 δ ῃϑύβοιθ [ππιδο ΠΟ ΠἸκοιῦ ουβοποιηῦ: ΘΠ 0} 
οἱθοὺ ἀϊ6 Νούϊζ 485. 50}01]. ψὰδοσ Ργοιῃ. 94 ἐν γὰρ τῷ πυρφόρῳ 
τρεῖς μυριάδας φησὶ δεδέσϑαι αὐτόν --- θη Π8 πΙοῃῦ Ζὰ 
θη ὈΘάθη  ]Ιομ θη Αὐβκα ἔτ. 61] οΥϑι, ταῦ ὙΥ ΘΙΟου ἐν τῷ 
λυομένῳ 2ὰ ΚΟΥΤΙΡΊΘΥΓΘΙ ΟἾΘΥ τη] δηάθγθη ἀ16 Νοῦς 465 ὅθθο!. 
δαϊ οἰπθ Ὠγόμπαμηρ 465 Ζθιβ 1 Ἃ6ΥΓ ΒΌτ δεδέσθαι σὲ χρή τὰ 
ὈΘΖίθμοη οἄδι δεδέσϑαι ἴθ δεδήσεσϑαι τὰ ἅπαθγη 5) --- πιομῦ 
ΠΣ ἄρῃ Βονθὶβ, ἀδίβ ἀθν Πρ. πυρφόρος οἷπ6 Ἰταρδαάϊθ 96- 
ὙΘΒ6Π ἰϑύ, (ἃ ἴῃ ἄθῃι ϑεαίγγαγαιμα Προμηϑεύς πΔΟῊ ἀ6Υ ΟὈΘῊ 
ΔΘ ΌΘΠθη {Που]] θυ απο ἀ85 ΕΘΌΘΙ 815 οἷπθ σ8ηΖ ὉΠ ὈΘαημπΐθ 
ΒΥβομθίπθηρ, ἀθηηθοῃ ΟΟΥ ΕΘαθυσαα Ὁ 815. 506 06: ΘΘΒΟΠΘΉΘΗ 
ἀδγσοβίθ]!ῦ ταν, βοπάθγη ᾿δ[5ῦ ὅλο) ἀθα 0} θυ κθπηθη, ἀαίβ 416 
Βεβύγαΐαπρ' 465 Ῥγομηθίπθαβ ἀθπὶ [8] ἀ65 ΠΟ. πυρφόρος νοταῦβ- 
σοῦ ἀπ ἀδΥμ 815 οἷπθ Ὑπαίβδομθ ἀθὺ ν᾽ υρδηρ θη ὶῦ οἵ- 
πϑμηῦ τγὰῦ. [ϑηπμ8ο ἢ πἡγαΐ5. πᾶη θη Προμηϑεὺς πυῤφόρος 
415 ἀδ5 Βομ]αἰββδυσοκ ἀν ΤΎΠ]ΟΟῚΘ ροὐγθομύθη. 3) Ιἢ ἀ6 186] 06 
τηπῖβ Ργοπηθύ θα 815 αὐδίβομϑι Κα! τυγοού, 415 πυρφόρος ϑεὸς 
Τιτὰν Προμηϑεύς (ϑορῃ. Ο. Κα. 55) ρσοίεοιθυθ τὑοσυάθῃ 8611, 
ἘΠᾺ ἀα5 Οδηζθ απῃ πἰϊὺ ἀοΥ ΕΠπδϑύσαηρ ἀογ Προμήϑεια ἀπά 
465 ΕϑΟΙΚ 6] ϑυυ] αι θβ σθβο] βοὴ ΒΘ, 16 αἴ6 ΟΥ̓θβίϊθ τηϊῦ 
ἄον ἘΠπβούζαπο ἀθ8 Καϊθαβ ἀογ ΕἸ απ θπ] θη. Ῥ 55) ΥΥΣ τ 556} 

Ἔ) Απ 445 ουβύθγθ μαὺ [,. ΒΘ ΒΠΠ16ὺ ΒΙ. ἢ, ἃ. θαγου. αγιηηπᾶβ. ΓΧ 5, 148, 
8 ἅδ5 1οὐχίοσο ΗἨδιίαπρ σοαδομύ. Ἡ. Ὀαπέίσζου (Ν. 98 τ. ἢ. ῬΒΠ1]Ο]. 1891 
5. 1817), τ Ιομου ἔν ἀ1θ ΘΙ Κθύβομθ Απβίομῦ οἰπύγδ, τηϑὶπῦ, αἴθ Αἡ- 
σϑῦθ (68 ϑομο]δβίθη Κὄμμθ οἷπου ἢθᾶθ ἀθὺ ΤΠΘΙαΪβ Θμὐπουηπιθη 86], 
αἴθ ἰῆσθαι βόμη ψᾶγηθη π ]6 ἀπ αἰθ ΠδσΘΥ ἀ6. ἴῃτη Ὀθϑυϊτητηΐθη ϑὐγαϊς- 
“οἱἷῦ νοτϑαββασίθ. ΑΒ ϑομδαρ]αῦς ἀθν Ηδπα]ππρ Ὀθ γϑομἐθὺ ΟΣ ΠΠΘΠΊΠΟΒ, 
ἀπᾷ Ζαπὶ Οποσθ τηϑομὺ οσ 16 ϑομγηϊθᾶθ 468 ΗἩθρῃϑβίοβ. ἴῃ ἀθὺ θυβίθῃ 
Θοθπθ βϑύσὺ δὲ οἴῃ Θθβρυᾷοη 4685 Ῥγοταθίμθαβ πὰ βϑίπου Μαΐου ΤΉ ΘΙΗΙ8 
8, ἰπ ἅθν Μιξδίβοθπθ Ἰδ[βὺ οσὲ. ΗδθρμᾶβίἝοβ, ἴῃ ἀθὺ Ομ] αίββοθπ Αἰμθηδ 
«αἱέγοίθιι. 
᾿ς 9) Βρρυῆπαοὺ μαὺ αἴθβθ Απβίοῦ ἢ. Ὑθβίρῃδι, Ῥγοϊθροίθθπα Ζὰ 
Ἀβομγϊοβ᾽ Τταρδάϊοη. 1869. 85. 201 8., τψϑομου παν ἀδυη ἰσγῦ, ἀαίβ δΥ 
σαυδέ, ἀϊθ Βοίγοίθπρ ἀστομ Ηδυθκ]68 561 ἱπὶ φυθιύθῃ ϑυῦοκθ σθρθπ 
ἄθῃ ΝΥ Π]6η 4685 Ζθὰβ ουΐοὶσὺ πᾶ ἀδ8 ἀγιυίθ ϑυῦοκ μ806 416 Ὑϑυβδβπαῃρ' 
δηὐμα]ύθη, σπὰβ ἄθῃ ΟὔΘη ΔΠΡΘΡΘΌΘΩΘη ὈΘϑυϊπημηύθη {706 }]1Θ ἔθυσα σθη 
ψ]ἀου βου. 

ἜΚ4). Ὅ]6. ὙΘΥβδΠΠσβίθι θυ Φβοθθη ΖθαΒ ππᾶ Ργοιπθύμθαβ ἰδῦ δαΐ 
δἴπθι. ργοίβοῃ Καμβϑῦνο! σϑαυ οι θέα ΤΥ Κβο μα ]8. ἂπβ  α]Ο ἀδυρσθβίθ!]ῦ 
(υρ]. Βγᾶσπ ἴῃ Βα]θυξίπο ἄγοι. 1846 5. 114, Ὑ ΈΙΟΚΘν, αἰΐθ ΠθηΚταβ ον 
ΠῚ 5. 194). Ιῃ ἄθιμι ΒΙ146 ααὖ ἄθιη Βοάθῃ ἀθὺ βομδ]6 βἰὑδὺ Ηθγα, δαΐ 
ἄθιη ΤΏγοπΘ, Ὧδ8 ϑβοθρύθυ πα δἴπθη ΒΙππιθηβίθηρ}ὶ ἴῃ ἀδὺ ᾿πκοη Ἡδπά, 

δὰ... νι, 

ΡΞ. ὦ  οψὺ 
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ΔΌΘΥ πΙοὐβ γοη ἀ6Υ ἀγατηδίομθη Ἠδπαϊαηρ 416565 ϑύϊοῖκβ, πα 
ΠῸΪ ΘἸΠ ΘΙΉΖΙΘΟΥ ΘΥΒ5 ἰϑὺ ἀδγαιβ Ὀ61 (611105 ΧΠΠ 19, 4 οὐ μαϊέθη: 

σιγῶν ὃ᾽ ὅπου δεῖ καὶ λέγων τὰ καίρια.) 

Ιν. ὕνρου Ῥϑύβξοῃθῃ, ϑομδαρ]αῦς πᾶ ϑοθηθσίθ. 

[16 Ῥϑύβοπθῃ Κράτος ππᾶ Βία παὺ Αβοιγ]οβ 85 Ηεβιοα. 
ΤΉρορ. 8580 Εἰ δηὐποιηηθη. ΝΟ ΠἸΘ5ῸΥ 6116 δἱπα Κράτος 
ππὰ βία τηἱῦ Ζῆλος ὑπ Νίκη Κίπάθυ Ὧ465 Πάλλας (,,ἀ6Υ 1ῃ 
ΒΟ ΙΠριπρ γουϑοίχῦ, ὈΘΡ06η πη801}05) υπά Στύξ (,,τα8β61“. 
Βεῖ ἄθπι Τιϊαπθηκαπιρίθ {γί ἀ16 Μαυύζου ϑὲγχ δαΐ Βιησοθαῃρ 
ἃὯ65 γαΐθυβ ἴῃγθ Κιίπάθυ ἤθη ζθαβ ζὰ, πὰ χη ΤΟ πθ συγ 8 
Βίγχ τιϑοῃ ρου ΒΟμασζοασα ἀθυ Οὐίίον (μέγας ὅρκος ϑεῶν), 
616 ΚΙΠΟΘΙ ΔΡΘΥ ΠΘ ΠῚ 5100 Ζθ5 Ζὰ ὈπΖΟΥ ΘΠ Π] ΟΠ θη Β6ο] Ι θ ἢ 
πα ΠΙΘποΙη. Βέα θοῦ ἴτπὰ δ οῖτο Πὰν βύασηπιθ 0116 (κωφὸν πρόσω- 
πον). [Ι͂ητ6 Αμνθβθηποῖῦ νῦχαθ ΖΘ Κ]085. 561η, 6 ηη πΙοιῦ 
α16 Ῥθιβοθ (65 Ργοιηθίμθυβ ἀατο οἷπθ ΒΊσΟΣ γουσθβίθ! 
νυ ὕγαο. 55) ΠΙΘ86. ΕἸΡῸΣ τηὰΐβ Πουθι πη σθίγαϑθη Ὑγθά θη, ὑπα] ὑ1ὴ 
ον ογβέθ!]!απρ,, ἀαβ ἀ6Υ σϑίγαρθηθ Πϊθ56 ἀοὺ αοἱὺ Ρτοιηθίῃθαβ 
561, Κοίηθη ἘΠπίγαρ δὰ ἐπαμῃ, ᾿δϑὺ ἀν ΠΙΟμύΘΥ Φυ61 πιϑοῃ σε 
(ὐδϑία! θα ἀδγᾶη βοθ]θρρθη. --- 186 Βο]16η νγουάθῃ ὑπίθυ ΖΥΤΘΙ 
ΒΟΠΘΌΒΡΙΘΙΟΥ 50. ψϑυίθι]ῦ, ἀδἴ5 ἀοὺ ουβϑίθ ϑομδαβριθ] ον (πρωτ- 
αγωνιστής) 416 Πο]]οη. 465 Ηθρμϑβίοβ (γ9]. ἄππη. σὰ 81) ἀπὰ 
Ῥτουπθίμθιβ, (ον συγ (δευτεραγωνιστής) 16 468 Κυαῦοβ, 468 
ΟΚδθαποβ, ἀθὺ ἴο, ἀθβ. Ηθυπιθ8 ἀρθυπιτημηῦ. ΑΒΟΉΎ]ΟΒ. τᾶν πϑ1η- 
Ἰο ἢ ἀδυηδ]8 ΠΟΟἢ ἂπ 416 Βοβομγη απο σο πάθη, σγθ] 018 ουβῦ 
ἀυγο ϑορμοκ 65 ἘΠπῆσ(5. δα ΐσθποῦθι πσυτάθ, ἀαΙβ ἄθὺ ΠΙΘΠ ΤΟΥ 

πὰ τοῖομῦ ἄρῃ σοῦ ἴῃ βἰθῃμθπᾶθη ΡῬγογηθίμθαβ ἀἰἴ6 Νοκύδυβο μα! θ ΖΌτη 
Ζριομθη, ἀϑίβ δὲ πα μτα ἢν ἐθ] Π8}06 ἂἃπ ἄδπι ΜΈἘ]16 ἀν αδιΐου. Ῥυοπηθε θα, 
τηῖϊῦ βομβόπϑοιῃ Βαγῦ πᾶ νυ ]]θπὶ δ σπθαν, ἰγῆ συ ἄθη ΠΥσοβκτδηζ δι ἀθ 0} 
Ηδαρίθ πὰ μᾶϊῥ οἷα βοορίθι. ἴῃ ἄθν Βδομβίθη, ψθ]η685 ἄθμι ϑοθρύθι (ἀθΥ 
Ηργὰ σοὶ] κουητη θη σΊΘΙΟ ἢ ̓ ϑ. 

Ὧν Πὲν Νούϊξ 468 Ξ'6 0]. ζὰΟ Αὐἱβϑύϊθβ το]. 1 ρ. ὅ01, 171 δά. Πιη4. 
Αἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ δεσμώτῃ 

πολλοῖς γάρ ἐστι κέρδος ἡ σιγὴ βροτῶν 
Βομοῖπὺ οἷπθ θυ θομβπηρ Ζυρταπαθβ σὰ Ἰΐθρθη. Υρ]. Καυκίποβ ἔν. 7 
Ῥ. 800 Ν. πολλοῖς γὰρ ἀνθρώποισι φάρμακον κακῶν σιγή, μάλιστα ὃ 
ἐστὶ σώφρονος τρόπου. 

ἘδῚ Εν αἴθ Δυΐμσπηρ 65 Προμηϑεὺς λυόμενος, ψὸ ἀἴθ6 Τιδδαῃρ' 
σοτὰ ΕΘ]βθη ἄθη ΟΘΌγαοΙ. οἴποὺ ΕἸΡῸΣ ΒΒ ]οΐβ πὰ αἴθ Βιϊαδί]οη οἷ 

ο Θπάργθ8 Κοβύϊπι 4658 Ῥγοιηθίμθαβ ἑογαθγῦθ, ὑ6] 068 αἷθ ΕΌ]ΘΘα ἀθὺ ὨΘΌΘΗ 
Ῥείη ἀδυβίβι]ξθ, ταὰίβέθ ἀθὺ βομδαβρί 18. βε] ϑὺ ἃπ ἀ16 816116 ἀθὺ ΕἼραΥ 
σουτδομῦ πογάθη. -- ἰλαῖβ Ῥυοσπιθίμθιβ πη Πρ. δεσμώτης ἀυτοῦ οἷπ Β|]ὰ 
γογρθβίθῦ τῖγὰ, μαὺ ΨΥ ΘΙοκου ΤῊ}. 5. 80 Ὀϑιαουκύ. ὙρΊ. α. Ηθυτηδμῃ 
οραβο. 1Π ρ. 146, Ο. Εν. Βρυιααπη 46 αἰβύγ!θ. ρϑύβοῃ. ρ. 00, Β. Τοὰξ 
ὙΥ ΘΟ μομβομυ ἔ Κ]αβ5. ΡΏ1]1Ο]. ΥΙΙ 85.. 980, σπϑίομου σαι, ἀδίθ ἀ10 
Ῥαρρθ πίομῦ δὰ8 ΗΟ]Ζ, βοπάθγῃ 88 ᾿ϑάθυ ἀπ Τιοἰηαπα σϑοιἀθὺ ρ6- 
ὙγΘΒ6Ω 86]. 
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ΠῸΙ ΖΌΓΘῚ ΘΟΠΘΌΒΡΙΘΙΘΥ Ζατ ΕΠ ηβὑμ θυ θη ἀοΥ ΒΟ]]8η σοι δέααϊο 
ΘΥΒἸο᾽ Ὁ πἀπὰ ἀθβη 8} ἃ. ΠῸῚ 2061 ῬΘΥΙΒΟΠΘΠ χὰ ρο]Θοῃου Ζοὶί 
δαξ ἀογΥ Βάμπθ γθάθπα δἰ μσθη ἀαν 6. Ὀ 1686 Βοβομυβηαηρ 
ἰδὺ 1 ΠΠΒΘΙΘΠῚ οὐοκα 56 ῃγ σουϑθι! παῦρ Ὀθηϊὑχὺ: ἀ16 ΟἸΚΟΠΟΙΪ6 
γϑυϊαησὺ (85 Ῥομνγθίθθῃ 465 Ῥγοιπθίμθυβ ἴῃ] ΡΥΟ]οσΘ ὈΪ8 ΖΌΠΗ 
ΑὈὐγοίθη 465 Ηθρμϑβίοβ ἢ 65 δῦ δ Ό6. δα [Βϑγου ἀθη 10} ματα κίθ- 
ΥἹΒύΒο ἢ ὑπ τὐῃγοπα, σπσοηη ΡΥΟΙ ΘμΘὰ5 ἀπίρυ ἤθη βοθγθοῖ- 
Πιομϑίύθη Θαδ]θη τ Τααὖὺ 465 Ξομ θυ Ζθθ γῸη 510 ἢ σιθθύ, 
ΥΩ. Ξ6Π0]. σὰ 490 σιωπῶσι γὰρ παρὰ ποιηταῖς τὰ πρόσωπα ἢ 
δι᾿ αὐθαδίαν ὡς ᾿Δ4χιλλεὺς ἐν τοῖς Φρυξὶ Σοφοκλέους (σ]θ μα θ ἢν 
“ἰσχύλου) ἢ διὰ συμφορὰν ὡς ἡ Νιόβη παρ᾽ Αἰσχύλῳ ἢ διὰ 
περίσκεψιν ὡς ὃ Ζεὺς παρὰ τῷ ποιητῇ (1]. 1, 511) πρὸς τὴν 
τῆς Θέτιδος αἴτησιν. Μι 81΄ ἐν Ηδρμᾶβιοβ αὉ, πϑμτθπά 
Κυαΐοβ ποὺ οἷηθ ρᾶβϑϑιάθ ϑίγαΐγθαθ ὨΞ]Ὲ. Ῥαδατοῃ σ6- 
σιηηῦ ἀοΥ ΟΠ ΔΌΒΡΙΘΙΟΥ 465 Ηδρηββίοβ, ὑϑίομου 8108 πιομῦ 
ὉΠ ΖΙ ΚΙ ΘΙ άθη Ὀγδαοὶῦ, Ζ610, ἀπ ὨΙηΐοΙ 616 ΕἸΡῸΣ 465 ῬΥομηθ- 
ἔπθυβ Ηἰπέθι ἄθι βοοπδπιγαμα (Θ᾽ Π8ΠῚ μιδ]σθύπθη ὙοΥβΟ ἢ] 6) 
ἴῃ ἦ16 σϑμόσισα ϑίθι] απο Ζὰ Κοιηπθη. ζΖ ΒΟ 6η θη ΒΘθπθα 
ἀ685 Κιαίος, 468 ΟΚθαποβ, ἀονΥ ἴο ὑπὰ Ἃ(65 Ηρθυπθ5 ᾿ἸΘΡ ἢ 
ΤΠ ΠΊ 61 Ἰᾶπιρϑυθ Ραγίϊθῃ, 50 ἄδίβ ἄδὺ σχιγοίίβ ΘΟΠΘΌΒΡΙΒΙΘΥ δ8- 
ὙᾺΠ6η ἀπά ἀ16 ΠΘι8 ἀπιξαββθπᾶθ Κοβύϊτη! θυ ΠΟ ΟΥ̓ ΠΘΗΤΠΘῊ ἰΚΆΠΠ]. 
ἘΠπΘ πιο ππρδββθηάθ Βοιηθησιηρ 6 Υ ἀϊ6. ῬΘΥβοπθη 68 
ΑΘΘΉΎ]Ὸ5 οἹθοῦ ἀδ8 ἴῃ ἄθγ Μϑαάϊο, Ηδμἀβομυῦ βέθηθηάθ ΟἸδαὺ 
ο»ὐκ τῆς μουσικῆς ἱστορίας": ταύτῃ καὶ ἄριστος εἰς τραγῳδίαν 
“Ἵἰσχύλος κρίνεται. ὅτι εἰσάγει πρόσωπα μεγάλα καὶ ἀξιόχρεα. 
καί τινὲς ἤδη τῶν τραγῳδιῶν αὐτῷ διὰ μόνων οἰχονομοῦνται 
ϑεῶν καϑάπερ οἱ Προμηϑεῖς᾽ τὰ γὰρ δράματα συμπληροῦσιν 
οὗ πρεσβύτατοι τῶν ϑεῶν. καὶ ἔστι τὰ ἀπὸ τῆς σκηνῆς καὶ 
τῆς ὀρχήστρας (416 δῇ ἄθη λογεῖον δυξίγθίθπ θη ῬΘΥΒΟΠΘΗ 
πα αἷθ6 (Ἰμόγθ) ϑεῖα πάντα πρόσωπα. )οο Πδηάθ]η [πὶ 
Ὀγᾶσηα ὈΘΟΥΘΙ ΠΟΙ ΘΥ  θῖ8θ. α16. σου! ]οῃθη ΡΘΥΒΟΠΘΗ Θ8ΏΖ, ὩδΟἢ 
θη (ἐοβούζθη θυ τηϑ ΒΒ ]Π1οΠθη Ναΐαγ. 

ὕμνοι ἄθη ϑομαιρ]αίξ ἀθῦ Ηδπά]απρ' πηδομξ ἀθν 8610]. Ζὰ 
ὙΟ 1 αἀἷθ τιομέσο Βοιμθυκαηρ: ἰστέον ὅτι οὐ κατὰ τὸν κοινὸν 
λόγον ἐν Καυκάσῳ φησὶ δεδέσϑαι τὸν Προμηϑέα, ἀλλὰ πρὸς 
τοῖς Εὐρωπαίοις τέρμασιν τοῦ ὠκεανοῦ, ὡς ἀπὸ τῶν πρὸς τὴν 
᾿Ιὼ λεγομένων ἐστὶ συμβαλεῖν. ΤΘΥ 5610]. παῦ αἰβθὸ δ8 (δ. 
Ἐν ΒΡ; 0 ἄθῃ [νΎβα]θη Ἃ6Υ [ο, πα ΘΗ 10 ἃῖ8 719 πρὶν. 
ἂν πρὸς αὐτὸν Καύκασον μόλῃς (τΕ]. α16. Αμπ}.), ἄθῃ ΒΘΒ]α ΓΒ 
ΘΘΖΟΘΘΗ, ὙΘΙΟΠΘη 800} ὙΠ’ ἀαΙδιι5 ΖΙΘΉΘη τηϊ556η, ἦἄαίβ ἴΙο, 
ὙΘΏΠ 816 γ0 ΡΥΟΙΊΘΙΠΘιι5 τγθο οὐϑῦ Π8 ἢ. νγϑιίου ΥΥ̓ΔΠἀΘγΠρ' Ζ.ΠῚ 
Καυϊαβαβ σϑαησί, ποῦ γοπὶ Κϑαϊζαβαβ ἀυβθθοσ 6 561η 8 ΠΏ, 
ἀαἰβ αἰβὸ ἀθὺ Καυζκαβιβ π]οηῦ 815 ἀοὺ ϑομδαρ!αύ ἀον Ἠδπαϊαησ 
Ζὰᾳ Ὀοἰγαοῃύθη 1580, Ὠ16 ΤΎΔΟΊΚΟΥ ρῆθσθη, πὶ ἄθ᾽ Ῥμαπίαβίθ ἀ6Υ 
ΔΟΒΟΠΔΘΥ Θ΄ Π6ἢ ΑΠΒΑΙἐβραπκὶ Ζὰ ὈϊΘύθη, ἄθη δοηδαρ]αὺ οἸΘΊοἢ 
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ἴπ Απίμπρ' πᾶΠΟΥ Ζ ΘΠ ΠΖΘΙΟΠΠΘη. [5 δῦ ΔΌΘΥ 1 ἘΏΒΘΥΘΙΗΙ 
δυΐοκο πἰομῦ νοῦ αυκαβιβ 416 Βθ8, βΒοῃάθυη γ0 ΘΙ ΠΟΙ ὕάθ6Πη, 
Π]ΘΠΒΟΠΘΗ]ΘΘΥΘη (ὑθρθηά, ὑγθίοῃθ ἔθη 1 ΘΙ ΚΥ ΠμΘη]αη46 ]Ἰθοί, 
δὼ Παπᾶθ ᾿ἰκγυμίθμβ (1117), σὑγϑίομθθ ποῖ ἀδμηΑ] σον ΑΠἢ- 
Βοβδαθπησ ἀθη Νογάθη ἀοΥ ἴγαθ σοῦϊ Ρομύαβ 185 Ζα ΘΟΘ8 
πτη[αἴθϑίθ (γο]. σὰ 8017), ἴθ ἀογ Νἅπθ 405 Μβϑεγθβ (5718), 
50 ἀαἱβ Ργοπιθύμθαβ γοη ἀ6᾽ ΗΌΠ6 561η65 Β'ΘΙβθπβ 416 Αὐιββιοῃὺ 
φαΐ 416 Ὀ]Ιηἰκοπάθ Ὑγαββουῆδοηῃθ παῦ (90, 1088). Αὐξ ἄρῃ 
56Π.4}1 ἀοὺ Ηδηπι πη. 50] 6 Ὁ61 ἄθη ΑἸΒΟΠΙ]Θ θη 468 ΡΥΟπΊθ- 
ἐπθὰβθ Κοιηηθη 416 Τομύου 465 ΟἸκθᾶποβ ΠΘΥΡ61; 16η65 ΜΘου ἰβὲ 
αἰθὸ ἀοὺ Οοθδη, πιοηῦ (6 Ροπύμβ οὔθ 416 Μϑοῦιβ; ζΖυάθῃι 
Κομημηῦ ἴο, ψνϑθγθπα 518 γὸὺμ ΒΙΟμηθύμθαβ [ογὺ ὈβύΠ0} 5168 
γγοπθη ἢ ΟἼ]610} ἃπ| ϑύγαπθ θ᾽η65 Νίθοιθβ ὑγϑι θυρθῃθη. 50]] 
(112), ουὐβϑῦ πϑο ἢ Ἰδησθπι ΠΊΘΠ, ΠΟΙ 461 516 γοπὶ δυκαβιιβ 8118 
Βα Π0η6 ΠΟΙ ύππο ΘΘΠΟΙΏΠΊΘΙ, Ζ2ΠΠῚ ΚΙ ΠῚ Π]ΘΥΊΒΟΠΘΙ ΒΟΒΡΟΙῚΒ 
(129). ἴδον ϑομδαριαχ ΠΥ Ηδπάϊαπρ ᾿ἰϑὺ ἀθιηπ8 6}. οἶπθ γϑπιΠ6, 
ἴθ᾽ βισθ, ὅ46 ἀθσθπα ,, πὶ Εἰπ 6 (θυ ΥΥ̓ 61“ 1πὶ Νογάθῃ 465 γίμοη- 
Ἰαη465 ἴῃ ἄθν ΝἅΠ8 ἀθβ Οὔθαηβ, ἀπ ψ6 ἦδ᾽ ΙΟμὐθι, σοῃ ἀ6 
ον! πθίουα προ νυ θ 6 μα, ἀ16 Ζο1ῦ ἀ6Υ Εὐὐγαΐθ ἴῃ δυγϑὶ στο ίβθ 
Βροομθη σούθιῦ Παῦ, ἀπ ἄθη Βαμμθη [1 Ζυγθὶ θιηξ] 46. ζὰ 
ΘΘΥΙΠΠΘΗ, 850 Παὺ 61 80} ΖῸῈΥ Ραββθθπάθῃ ΑΘ 5] αηρ ΟΘΥ 
ΘΟΘΠΘΥΘ Ζυγ6 1 ΘΟΠΔαρΙ σα ἄθν ϑύγαϊθ Δησ ΠΟΤ Ιη 6 (8. ππίθῃ 
ΠΙ|. Βυαση. ἀθ5 Πρ. λυόμενος 28). ὙΥΙ6 416 δίγαϊθ δ} 
Καυκαβαβ ἀσγοι ἀἃ8 Εἰ βοηθίηθη 685 ΑἋ]6γ5. γϑυβομᾶγ πῖγα, 
80 ἰϑδὺ Ἃ6Υ ΕΠΠαγοὶς ἀδὺ ούβίθη Βαβίγαίππρ ἀαγοἢ 6 σἕηζΖ- 
Ἰὸπ6 Ὑ ου]ββθημοιῦ πὰ ΑΘ ΒΟ] Θἀθημ δῦ σὸπ 46. Υ̓οῤ σο- 
βέθι σον. 5) ' : 

Ὀ16 ΞΘ μΘ 116 8ι61}}0 618 ἴθ ϑῖσθ ΑηῃδπΠ 8 ταϊὺ δῖπθὺ ΒΒ] ποὺ 
(φάραγξ) νοῦ. 16 τϑοῃύθ Ῥογίακίθ ἰζοηπύθ - 81 ἃΠπ Ὧ6Π 
θῦσαι ἋἸ656. ΔΜΑΒΟΠΙΠΘΥΙΟ σὰ ἀθη θη ἰδὺ -- 485 Μίβϑοι, αἷθ 
ΠΠΠ|Κ6 61Π6 τ ἰβέθ, σθὈΙΓρΊσο ἀθρϑηᾷ, νἹθ]] θ᾽ σοῃ ΟἸΘΙΒ ΞΟΠ 6.) 
απο γοοΠ6η (89) Ζοῖσθη. 16 ΕἸΡῸΥ 465 Ῥγοιηθύποιιβ Ὀ] οι ύ, 
Πδ ΟΠ 46 816 1Π Δα ΘΟ ὔθυ ΘΟ Θ]] πη Δησθπασοὶῦ δύ, βύαυυ ἀπῇ 
ὈΘΥ ΟΊ ΠΡΒ]08 ἃπῃ Β6]86η πϑπρθη (γ6}]. σὰ 81). Βομδαρ]αίζ ἀπὰ 
ϑοθηοσῖθ, Κοβίϊηι ὑπα Μαβὶτ σοὰ Κυαΐοβ απὰ Βῖα (18 ὅμοια 
μορφῆ γλῶσσά σου γηρύεται). αἴθ ΟΠ] θυσθυκζθαρο ἀπά 
ΘΙΒθυΠ6 1. ΚΚ]ΘΠ 61 πηα ΒΙηρθ, ταῦ ἄθπθη Ηθρμββῦοβ δαί, 
Ἃ16 Ηδιητηθυβομ]ᾶρθ, α16 Αγῦ, τὶ ἀ16 ΟἸκθαπί θη δῇ ΕἸρΕ]- 
γγαθ θη ΠΘΥΘΙ Δ ΠγΘη, Οἰθᾶποβ δαΐ οἴηθπι ΕἸ ἄρ θγοββθ Πϑύϑη- 

Ὦ Ὑοπη τπηδὰ τηὴῇῦ ἄθπὰ ἀυβάνποῖς ἄβατον εἰς ἐρημίαν 2. αἷδ 
ΟΜ ἀρυαηρ ὅορῃ. ΡὮ]]. 2 βροτοῖς ἄστιπτος οὐδ᾽ οἰκουμένη τβδταθη- 
ἨδΙϊ, σουϑὴ ἀ6ὺ ὅ0Π0]. δου ππου, 8580 Κη τηϑη σϑυπιαΐθη, ἀαῖ5. ΒΟΡΒΟΚΙ68 
ἀδ8 σοὸμ 1, ββίηρ' ὨΘΥ ΟΡ ΠΟΌΘμ6 Ὀθαθαίΐίϑαιηθ Μουηθηῦ σῇ] ΠΥ Υ 6γ- 
Ἰαββθημοιῦ πὰ ΕἸπβατακοιῦ ἀθ8 Ρμι)οκίθίοβ ἄθπι Ῥγομι. ἀθ8 Αβοῦυ]οβ 
νϑτάδῃΚῦ. 
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γοϊδοῦ, 16 να 8: ΠΏ] 6, οΘῃγηΐθ ἰὼ 16 θἷη ρθβομθαομίθβ ἀπᾷ 
σομοίχίοβ 11 ἁπῇ ἀ16 ἴθίδισο Ηθἢ6 βρυϊησύ, 41165 4885. νυῖγκύ 
ΖΙΒΔΙΙΠΊΘΠ, (85 ΒΟΠΔΌΘΥ]Οῆ 6 ἀηα Ἐϊἰβθύζ! 8 ον Ηδηα]αηρ Ζὰ 
βύθιθθση, ἄθη ΕΠἸΠαγαΟΚ ἀ6Υ Ὑ᾽ Θυ]ββθηποῖῦ ἀπα ἀ65 ΜΠ 614 σὰ 
δ ΒΌμθπ, 485 θην ἀ685 Ζυβοῃδιθυβ ἴῃ ἀπρβί!οη6. ραπηππρ' 
Ζιι γϑυβθίζθῃ. ὅ) 

ν. ὕροσν ἄϊθ Ζοὶῦ ἄθύ. Αρἔβββτιῃρ. 

Ἐϊηθπ Απἢα]ἐβραμπκὺ [Σ ἀ16 Βοβεϊμητηαπρ ἰθὺ ἃ θέδββαησδ- 
Ζοιὺ Ὧθβ ΡῬυομιθίμθιβ σαι δία τηᾶπ 1 ἦθν Βθζθπαηρ (δ᾽ 
Υ. 861---ὃ869 δυΐ ἀδπ Αὐβρυυοι ἀθ8 Αὐπα 0]. τῦ, 2 (419,8) Ὁ) 
Ζῃ ἥπᾶθῃ. Νίδῃ ῃδῆηπὶ ἅμ, ἀαΙβ 485 διΐοκΚ 1π οἰποῦ Ζεῦ σ6- 
ἀἸτομίοῦ πὰ δαΐσοί σε υγουάθη 561, 1Π ὙγΘ] ΟΠ Υ 416 ΕἸΤΙΠΠΘΥ Ωρ; 
Δ ῈΠ6η ΑἸΒΌΓΠΟΙ ΠΟΘΙ [ἸΠἸΒΟῚ τ8Υ, εἷ80ὸ πιοηῦ 5ΘῊΥ Ιδηρσ8 
πϑοὴ 418. ΑἸ]οΙη ἀ16 ΠαΥβύθ!] ὰπηρ 65 ΑΒΟΉΎ]Ὸ5 Θυβοῃθιηῦ, τγῖθ 
Ομυιθῦ εν Αἰμα 1 ΑΕΥ ΟΥΘΟΠΙΒΟμθη Ρορβίθ ΘΙ Ζαηρβὺ, ἃ, 
Μᾶποι. ΑἸκ. 1888 5. 549 Εἰ ἀαγροίμδῃ Παῦ, πιομὺ 8415 ΟΥΡΊΠΔΙ, 
ΒΟΠΟΘΙῚ 815 ΝΔΟΠΔΗτηθηρ' ἀ6Υ Ια ΒΟ μη ΒΘβοῃσθιθαηρ, ΟἾπε- 
δίῃ ἰδὲ 65 πὶσῃῦ γα ΠΥΒΟΠΘΙ]1Οἢ, ἀαἰβ ΤΎΠ]ΠΟσΊθη ρου 485 εἷ. 412 
ΒΙπαυΐσοηθη. ΑἸΒΡΥΘΟμΘηα, 6 ηΠ 8 Οἢ πἰοὐ 51Ο ΠΟΥ, ἰδῦ 16 Αἢ- 
ΠΒΤ]6 γοὺη ὟΥ 681] (Φουγ πη] ἀ65 ϑαναηΐβ 1890 3, 59), ἀαΐβ 416 
ΑΡίαββδαμρ 465 Ῥγοιπθίμθιιβ Ζν βομθη 412, ἴῃ τγΘ] ἤθη {8818 
ἀ1θὸ δύΐοκε Φινεύς, Πέρσαι. Γλαῦκος τοῦ ἄθτι δ υγαγδτηδ, 
Προμηϑεύς ἀυϊσοίηχῦ σασάθη, ἀπὰ 401 8116, γὸ Αβοῆγ!οβ 18 
Οἰδιπόδεια ταῖῦ ἀθη δείγταάταιμα Σφίγξ σὰῦ. Ιεθ ΑΠΠΘΠΙη6 
βύυχί 510} δῇ 416 ογδιββούσαμο, αἀαίβ Αβοθγ]οβ ἀυτοῃ ἀ88 
ϑαϊγγαγδτηδ, ΡΥΟμ ΘἰΠθ5 σὰ ἀ6Υ ογπβίθη Βαμα! απσ 465 σύ 85 
δσογοσὺ νγογάθῃ 861 πα ἀδβ 485 ΕὙΘοΙηοηὐ ἀ6Υ ϑρμίηχ (295) 

τῷ δὲ ξένῳ γε λύγινον ἀρχαῖον στέφος. 
δεσμῶν ἄριστος ἐκ Προμηϑέως λόγου 

δαΐ ἀθη Προμηϑεὺς λυόμενος ΔηΒρίΕ]6. 
ΕἿΣ δἷπθ πιοηὺ χὰ βρϑίθ ΑὈἰαδβαηρδζθιῦ βρυιομῦ 416 Β6- 

ΒΟΒυϑηκαηρ δυΐ 2 0761 ΟΠ ΘΔΌΒΡΙΘΙΕΥ, θη ἴθ Ρτοϊορ ΡΙΟΙΠ8- 
ἐμθὰβ ἀστοῖς οἷπθ ΕἸΡῸΥ νουρθβίθῦ πῖτά, ἀ16 ἘΠ ΔΟΒ Ποῦ ΘΓ 
ΟΚοποιηῖθ, ἀοὺ τηβίαπα, ἀαΓβ ἴῃ ἀ6Γ Ομ] ἀθυαπρ ἀ65. Αὐ]ὰ5 

Ἐ) ΝΙτητηῦ τη Ζὰ ἄ6η δηροίθηγίθη Μοτηθηΐθ ποοὴ α16 ΕΖ] ηρ᾽ 
νοη ἄθῃ ΑὈοπίθαθει ἀ6Ὶ ἴο, 80 ὈΘρυθ Ὁ τάϑη, σπσαύατα Αὐϊβύοίθ! οβ Ροϑέ. 18. 
14ὅθω. ἄθηῃ Προμηϑεύς ποοϑὺ ἄθῃ Φορκίδες 815 ΒΘΙβρ161 ἐὰν ἀδβ τερα- 
τῶδες δπΐάηγί. 

5) ὉΊΘ86. ΖοΙ ὈΘβυϊτησαπηρ (ἀτόπου ΧαηΐΒΙΡΡΟ5) σίθοῦ α16 Ῥυίβοιθ 
Μδυυποσοτοηῖκ ΑΌ5. 82. Νϑοι Τμακ. ΠῚ 116 ουοϊσίθ ἀθὺ ΑἸΒΌσποἢ (65 
Αἴρθα ὅ0 78γθ σοῦ ἄθπὶ ΑυβΌγπο (68 2. 425, 4180 ἴπὶ 1. 475. ΒδοκΚΗ 
ΕχΡ]. Ῥιπᾶ. ρ. 234 πὶπιμηὺ 8}, ἀδίβ ὅ0 πὰν τὰμαθ Ζ88] 561 οὐδϑὺ ἀδίβ ἀδὺ 
Αὐβοτυθοῆ σου 418-- 4715 δηρσοαδαδτῦ Πδ806. 

β 
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πα ΤΎρΡΙομ, ἴῃ ἋἀοΥ βοθμθ ἀθν ἴο (υπα Ὧ65 Ηθγᾶκ]θ85. [πὶ 
Προμ. λυ.) ἄδπι βἰο!]ομθα Τπύθυθββθ οἱη ὈΥθΙῦου Τὸ ΡΙ ΘΙ γα 61 π- 
σογϑατηὺ 15.) 16 {τ 416 {{π|]|6]ἀππρ 465. ζυγθιῦθη ϑομδα- 
ΒΡΙΘ]οΥΒ ποΐσο Ζεῦ σῖγα 16άθβυηαὶ ἴπ 8] θυ ΠΟ Π ΟῚ ΥΥ 6156 
ἀΌΥΟΙ οἷπθ ᾿ἅπσογ [{πἰϑιυθάπηρ ΦΊΒΟΠΘη Ῥγοιμθίμθαβ ππᾶ 
ἄθπι ΟΠμου γον σοσγοηπθη (199, 456, 901). ὲγ Βαὰ ἀ65 
Τυπηθίουβ οἱθθὺ ΘΠ 6) ΒΟ ΠΘΥΘη ΑΠΠ δ] βραπϊί. [ἴΠπ5ο1 δύο κ 
μαὺ γομ 81|16π ᾿ΠΥΘΙη6η 465 Αβοῦγ]οβ 416 πιϑιδίθη ἀπδρᾶβίθ 1ΠῚ 
ογβύθῃ Βαΐβα 465 ΤΥ πηθίουβ (12. νοὸῖ 90, θηη τπδη 616 Εἰ σθη- 
πϑΙη6η ποὺ τηϊ χξ ]ῦ, γρ]. σὰ 6), ἈΌΘΙ ΠΟΟΒ Κοίπθη ἀπαρξϑὺ 
ΟΠ ΘΙΠΘΙῚ οὐβὺ ἀτο ῬΟΒΙΟΝ σὰτη Απαρδβὺ σθνοσάθπθη ΤῪ1- 
ὈΥΔΟΠγ5 σὶρ Ρειβ. 945 ἑχατὸν δὶς κτξ. τὰ ὈτΙροη ᾿ἰδὺ (θυ 
Βαᾶι 465 Τυϊπηθίθιβ 56} 7 βουρ δ! ρ (γρ]. σὰ 2, 18, 1106, 190). 
6. ΤυΙγδοῆγ5 τὰ ὃ. Εαίβα Ππαοὺ ᾿ΒΙ6ἢς πὰρ δἰπιπαὶ ἴθ» 
γϑηγοπα 416 ῬΘΥΒΘῚ ΒΙθυΐη τι θυσθμθη (448, 492, νοῦ ΠΘΗ πη. 
το 501). Ατοῇ τπὰ!β τπ8 1Π| Ῥχομιθέμθαβ οἰ πθῃ σΤοίβθῃ Το1]} 
ἀογ Αὐῇόβθηρθη δαΐ Πθομπαπρ 465 βρυθάθη ϑἰοῖθβ ὈΓΙΠΡ ἢ 
ἔνῦ!. σύ 0}: 

Ὑγ16 ἀδν Βεαὰ ἀθ5. ΤΥΪιθίθυβ, 50. σϑυϊθιῃῦ δα 616 ΤΟΙ ΗΙΚ 
ἀον Οπογσθβέησθο 46ηῚ ΒΥΟπιθίΠθ8. οἴηθ Ὀθβϑοπάθσθ ἐθ]] πηρ' 
ππίθυ ἤθη οὐ μα]ΐθπθη Τταρθαϊοη 465 Αβοιγίοβ. 16 ΟΠου ρα 6 
γΘΙΉ8}0 510} ζπι αἸΔΙΟσΊΒΟΠοη 6116 10. θη ομαϊίπχῇ,, Ῥδυβ., 
ΒΙΘΌΘἢ ἀαγομβο 1 0Π|0} 116 1:2, ἴπ ἀοΥ Ογθϑῦιθ ψ16 1:8, ἀ8- 
ΘΘσθη [τῇ Ργοιηθίμθυβ ψι6ὸ 1::. Εἰ5 [50 5100}: ζὰν Εγ Κ]β αηρ; 
ΒΆρ6ῃ, “5 ἴῃ) ἀ4Ἰ6βθπὶ Θὐΐοϊκθ, τη σγϑίοθπὶ ῬΥΟΙαθύΠ Θιι5. ἸΠΠΠΊΘΥ 
ααῇ ἀον Βάππο ἀπνγοβαπα ἰδῦ, ἰπσουθ ΟΠπογροβέηρσθ ῃϊοῃῦ 8η- 
ΘΌΙΠΘΒΒΘΙΙ 5616Π, ΜῚ6 485 ϑομνγθισοι 465 Ῥγοτηθίμθιβ πβῃτοπα 
Θ1π65 ἰἄποούθι ΟΠπογρθβαηροβ 490 ΠΠῸ οἰρθηβ πηοινιοσὺ πῖχα. 
ΑΌΘΥ πο} εοηϑὺ [6810 ἴπ ἀον ΤΘΟΏμΙΚ ἀοΥΓ ΟΠπογροβῆπρθ α18 
Μδμηο αἸὑΠΟ Κοὶῦ, τὑσϑὶοῃθ αἴθ ἀρτροπ Ὀγᾶτηθη 65 Αβοῆυ]οβ 
ΘαΒΖΘΙΟΠ μοί, 5) Βοβοπάθυβ ΔΌΡΥ Βομοὶπῦ πᾶοἢ ἀθγ Βθορθδοῃύαηρ, 
σοι ΥὟ δβίρμα! (συιθο ίβοιθ Μοῦνκ 1868 Ρ. ΧΙ] ὑπὰ Ῥτο]ο- 
σΟΠΙΘΠδ, ὃ. 8, ἃπο ὃ. 191) ἀ16 τηθέγβοηθ ἸΚουηροβιῦου. (6. 
πΘΠ βομθα Ῥαγέΐθῃ, ον [λα Κίγ]ο - ΕἸΡΙ θα (020, 887) 516} βοπϑὺ 
ΠΤ ΘΠ45 61 Αβομγίοβ σὰ ἤθη πὰ ἀ88 γουκοιπτιοι εἶπον Νοι- 
ΟὝἿΘ. ἀἝΥ πο ΒΟ Π ]ΘΊβοῆθα ρΡΟΟΠ6 ον ὑγασίβοπθη Καυηδὺ 8η- 

Ἔ)ΠΑ, Βοβχμιαύ, 46. οαθβατζῷ πιρᾶϊῶ ἴῃ αν. ἔτη. ἰᾶται. Βοππ 1865 8. 19 
Ῥουηβὺ, τ 761} 45 ἀἸ θϑῖθ ϑθῦοκ, 416 ῬΘυβϑυ, 16 τηθἰβύθῃ ὕϑυβθ παῖ, ὑσϑ]οῖθ 
18 πηΐθη 640 τη Ζιχϑὶ ΗΝ] θη Ζθυ 8] 16}, ἀδ8. ΑἸΌΘΥ π80} ἀθὺ Ζ8}}] ΒΟ] μον 

ΟΥ̓ ρ 86 τππηᾶ 506110 ἄδθῃ Ῥγοιη. ποὶῷ σοὶ ἀδταγύσθη ὕοσβθη δα σ᾽] θοῦ ϑἰαξο 
τοὴῦ ἀθη 5ΙΘΌθη, ΜΘ]Ομ6 ὄϊπθη 5ο]ομθη  ε 8. δα  Θἴ86}. Ὀυῖρθηβ μαῦ 
ΔΌΘΗ δ᾽ ῬΓΌΠΙ. ΠῸΤ οἴπθη, ἄἀω 110 416 Ἀπάοθγαπρ σοι Ὀἰπάου πομὺ 4]8 
τ] ομεῖσ σο]ΐθη Καμη. 

Ῥ Ψ]. ταθὶπθ ΑὈΒδμα]θπρ ἄροι αἴθ ΤΘΟμΏΪΚ πὰ ἄθὰ νοτίγαρ ἀθν 
Ομογροϑῆπρ 465 Αβοιγίοβ ἴπὶ 18. ΒαρΡΡΙ θα θη. ἀον ΤΔΒΥῸ. ἐς Ε]Δ 55. ΡΆ]1ο- 
Ἰορτθ 5, 238, 

-.- 
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ζισθῃῦσθη. [1686 Βοοθδομύπηρ ἔἰηγὺ σὰ ἀΟΥ ΑΠΠΔΠ 16 ΘΙ ΠΘΥ 
Τππμαυθοιθπηρ ὈΘῚ οἰπθὺ ὙΥΙΘἀουϑα γα πᾶ ἄθιι ΤοάΘ ἦθ5 
Τιομίουβ. ἢ ΟΡ γαῖ κ ἢ), ποιοῦ ἀ16 Αμϑιοηῦ νοείσιυδ, ἀ (8 
4α5 δέοι ἀπ αἴθ Ζοῖδ 465. πθῦθῃ ΑἸΒΌΣΠΘΙ5. 465 Αὐπᾶ ᾿(958) 
γοη ἄθπι βΌ ἢ π6 ἀ65 ἄβοθγοβ, ΕαρΒουΐοι, ππισϑαγθοϊἑοὺ ποσάθη 
561, τνγϑιϑὺ δῇ ἄθη θογαθοῃ (165 ΥΥ̓ οΥΐθϑ σοφιστής 944 Β1η. 
Παρθσθη ᾿δ 80 510} δ πσσθπάθῃ 5), ἀαΓβ σοφιστής ἀογὺ πιο ἐβ 
ἀηάργοϑ Ὀθάθαϊθ 415. σὰ ἀοΥ Ζοιῦύ, γγὸ αἷ6. 8166 η Ὑύβθιβθῃ 85 
σοφισταί Ὀεχοιομποῦ πυσάθῃ. ΠΟΥ Κῶπη πᾶπ 46η θὈγδποῇ 
65 νγογίεβ. εὐηϑία 989 τὴ Πιὔοκβιομῦ δαΐ ΤΉακ. ΠΠ1 89 ΤΥ αἴ 
ΑὙβαγ πο Κβύγεῖβθ δἰ Π Ὶ βρβθθύθῃ Ζοιῦ αἷ5 Βθυγθὶβ δητγσθη. Νίϑη 
παῦ ποοὴ αἴθ βοσ. Αὐϊγακύϊοη. Ὀθῖπη Πα] αὐϊν (446, 9658, 984) 1), 
416 ἘΠ Ἰβομαπρ σομ [η θυ] κύϊοπθη (142) ὑπαὶ Ἰγγιβομθη Μοίτα 
ἴη αἴθ Τυϊμηθίου (115, 1117), 416 θῆρϑυθ δϑυθιπάπησ ἀον Τυῖ- 
τηθίθυ ἀυσο ΟΠ] Κὐ]οΠθη ἃπὶ ἰΠ46 465 Ὑ ουβθϑ, σσθίομθ 46 
ξοϊσοπάθη δαῦς ἀπκηϊ ρἔθη (2. Β. 61, 104, 259, 541), ἀ16 ὕ]πύοτ- 
Ὀγθομαησ ἀδΥ ὈΘΙ46Π. ΒΡΥΘΟμ πάθη ΡῬΘΥΒΟΠ6 ἀπτοῖ Πθάθη (68 
ΟΠμοῦβ (691, 698, 145, 182, 819) 117) [ἄν 416 [πιαΥοιδππρ σο]ἑοπα 
σοηδοηῃῦ. [1Θβθη αΥἀπάθῃ, ἀθηθη ΠΊΔΠ ΠἸΘΠΥ ΟἶΘΥ Ὑγ ΗΘ ΘΥ (18- 
σπιοῃῦ Ὀρ]θσθη Καπῃ, ἰδ 5ὺ 5100}. πΠῸῸἢ ἀ16 Αὐΐηδῃγηθ να] ἜΥΘΥ 
ὙΥὁμάπηρθη, ὑγθ] 0 ῃ6 ΤΠ Θ 7 ἀθΥ ὥρυϑοῃβ 465 ΕἸ ΥΡΙ465 ΖΕ ΚΟΙΏΠΊΘΗ, 
ΥΟΥ 8]]6 1 ΔΡΘΥ 465 Υηθίουβοη6 (ὐδργᾶσα. ἀοΥ Πθάθη ᾿ϊπχαίάσρῃ. 
ὙΥ16 ὑ16Γ 416 Π1Δβίζθαδβθ θη σθοΥ Πθη ἢδῦ, 15ῦ πιοηὐ σὰ ὈΘΒΟΠΊΙΉΘΗ. 
ΜΆποἢ 6. σγο]]θη 8516 δαΐ 416 ΟΠογρθβῆηρθ ὈΘβο γ ἤθη; ΔΌΘΥ 485 
Οἰοβϑασίθ βοποιηῦ Ζὰ δύγθίβθῃ, ἀδ[5. 516 δ'ηθη σγοίβουθῃ {[πηΐαηρ; 
σϑῃδοὺ μΒαὺ ππα ἀαΐβ ἀἄθγ Ῥχοπιθίμθιιβ ἀσσοῃ δἰπ [πϑ παδγαμρ, 
α16 τϑιύου οἹπρ' 418. Ὀ61 δηάθσγθῃ ὐϊοῖκθη 4685. Αβοθγ]οβ 11), 80- 
ΖυΒΑΘσΘη. ὉΠΙΘΙ θη ὐϊζοῖκθη 465 Αβοῆγοβ ἄθῃ πιοαθυπβίθῃ 
ΟΒμδτιακύου. οὐ μαϊίθη δύ. 

ΨΙ. Τοιὐυοταύαν. 

1. Αὐβδσαθοη: ὅθ ἐπ 18095, Β]οΙηΠο1α 18125, Ο, α. Ηδαρὺ 
1820, Πιπάονί [880, Βοίμε 1891, αὐ ἢ}}}5 1884, 6. Ο(ἁ Υν. ΒΟ Ιου 

Ἐ) Ὑρ]. ΒΗ. Ἐπρθίσαδησπι ΡΒ110]. ΧΧΥΤΙ 5. 186; Κυδιηθυ, Ῥγουηθίμθατχα 
γ. 6586 ΓΔ Ὀυ] Δι οοτγθούαιη. ΕὙοιθατσ 1878; ΒΒ] ΘοΚο, ϑερέ. δᾶγν. ΤῊ. δὲ 
Ῥτοτη. γΥ. 6886 ἔα 185 ροβϑῦ Ἀθβοθυ]απι οογγθοῖαβ. Βου]η 1882 ; ΤῊ, Ηρα ]6υ, 
46 σοτηροβιύομθ τηθύσιοα Ῥύοτη. ἔς ΑΘβοι. οἀριία ΓΝ. Βγϑβίαα 1884, θδ- 
σορθὴ 8ποηῃῦ Κυϊβιηθηγ, Βοοθϑοβίαηρσθη ζὰτη Ῥτοιηθίμθαβ 4685 βοῇ. 
Βεου]η 1888 δ8 46ῃ τηθίυβοη θη ὑπα ΒρΡΥΔΟΒ]ΟΠ6η ΕἸ σθηἑ ἄτα ΠΟ Κθιξθη 416 
Οταπα]οβισκοὶῦ ἀϊθβου ΑΠΠΒΉΤΩΘ Ζὰ ΘΥΤΘΙΒ6Π. 

ἘΞ) 26 η. Τἰὐφέρ. 1876 Ατγῇ. 88 τι. ΥΥ ΘΟ ΒΘ μβο ΒΥ" ἢ, ΚΊαΞ8. ῬΏ110]. ὙἿΙ 5. 448. 
ἘΞ) Ὑρ]. Τοαῦ, ὙΥΟΟΒομβο τ ἢ, ΚΙ. ῬΒ1]Ο]. ὙΠ 5. 980. 

1) Β. Ῥδιβίον, ἀ6 αἰξγαούϊομῖβ ἀϑὰ ΑΘΒΟΠ 160. Βυθβίδα 1800 5. 44. 
Ττοῦζ ον ΕἸηγθαθ Ῥδυβέθυβ (. 11. 21) τηὰίβ ἴῃ Ρϑυβ. 842 χιλιὰς μὲν ἦν ὧν 
ἦγε πλῆϑος πὶθ 5160.810 ὅσων ἴησιν ἀ16886 Αἰδγα ΚΈ]οη ΠΡ ΠΟΠΊΠΘη ΘΓ 6}. 

ΤΠ) ἘΠ’ Μαγξη, 46 γθβρομβιο 18 αἰ γ ΘΥ 1 ἀρυα ΑΒΒ6}. Βούη 1867 5.11. 
{τ Ὑα]. ταθῖπθ ΑΌὮ. ὅδδι ἀϊδ Τοχι  ου]Π]θδσθησς 65 ἄβομγϊοβ υπᾶ 

ΔΉΘΘΥΘΥ στίθοι. ΤΥΔΡΊΚΟΥ ἴῃ ἄθη ϑιέσαηρσθο. ἃ. Μὔποι. ΑΚ. 1888, Π 5. 8389 ἢ. 
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1894, ΜΙποϊκενγιῦ 1899, ΝΥ. ΠΙμάοΥ 1841, ΕἸχ 1845, 5. 6 ἢ ὁ 6 πὶ 8 ἢ 
1844, ὙΥ οοβου 1880, 6. Η ουπ πη 1852, Ηαγίπησ 1802, Μαοίηϑὶτα 
1859, Ρα]θν 1801", 611 1864, Ὀιπάονέ ροθύαθ βϑοθπῖοὶ 1809, 
ΤΠ. Βομιμιαῦ 1870, Ῥα]ογ 1810, ὟΥ 61] 1884, ὙΥΘοκΚΊ θη 1888. 

2, ΑὈΠΔΠαΙ ρθη ΖῈ} Εἰ δϑυβιθ Πὰπηρ 465 Τοχίθβ: Οὐ. ΠΘΙΒΙ ΟῚ 
ΘΠ ΘΠ ἀδύϊοπμθ5 ἴπΠ Αθβοῃ. Ργοιη. ΜΘ ἀρσθανποκῦ 1ῃ ΕΠ 50}}15 
ΟΡαΒβο. 1 ν᾿. 918---5995. Εν. ὙΥΊΘβθὶοῦ, Αἀνθυβαυῖα ἴῃ Α6. Ῥυ. νυ 
οὐ Αὐβίορ δ] Αὐυὐθθ Ῥῃ]]ο]οριοα οὖ υομαθο]οσιοα. (Οὐὐψηρθη 
1845. Θομοθιπδπμῃ, Μη δβῶ δ] ἀν θυβιοηατη δ Α6. Ρὲ. (1845) 
πη Ορυβο. ΠΠ 81--94. ἘΦ. .. ΚΊΘ], Αδϑοῆγ]θα ὄὅρθο. 1. Πμαρσα. 
Βαύ. 1850. ΥγΊθβθ]ου ῬΏ1]Ο]. ΓΧ 116-- 22, Θοῆθαάδθ οὐι]οδθ πὶ 
Α6. ΒΓ. ν. [π4.. Ἰθού. (Λοὐπρ'. ἀοϑύϊν. 1860. Εἰ Ὗ. Εγιύζβομθ, Μ|- 
506} 1|ὰ πο. Ποβίοοκ 1882, Α. Νϑαοῖς, Και βοηθ Βοιιθυκαηρθη ΙΧ 
(6! απρθβ σι - το. ) 5. 184. Β', ὙΥ. Βομιιάῦ, κυ, Θ πα ]θη 
σὰ ἄδθη οὐ. Πυδηηδθκοσι. 1 ὃ. 1. Οομοὺῦ Μποιιοβ. Ν. 5. ΧΙ 
5. 121. ΕἸΔΟΙ 98}... ἔ. ΚΙ]. ῬΏ1]1Ο]. 129 5, 821. ΤιοσΊπ51, ΖῸΥ 
Κυθκ 465 Ῥτο]ορΒ πὶ σοί, Ρτοπι. ἃ. Αβο. [)ϑαΐβοῃ- Κγομθ 1887. 
Β. Τοαὺ ῬΆ1]. 49 (1890) 5. 516. 

ὃ. ὕὉὍὍ8Ὑ ἀ16 Ργομπιθύμθαββαρο: Ηοῆξου, Ρυουηθίμθαβ. Ζθι 50ῃγ. 
ἔ, ἃ. ΑἸ ον ύνν. 1896 ΝΥ. 59. ὙΥ δἴβῖκθ, Ῥγοιπηθίμθιβ ππα βϑῖη ΝΜ γίμθη- 
Καϑῖβ. Πμϑιρχὶρ 1842, ἮἩΠ. ν. μϑαβααϊχ, Ργοπηθύμθαβ. [)61. Μ γίμαβ 
απ 5θ1η6 Βραθαΐαμρ. ΥὙ θυζβϑίοηῖβ ἀογὺ  οΥ]. ΥΥ ὕγζρυτο 1849. 
Ῥυθ!]ου, ασιθοι. Μυ ΠοΙοσΊΘ 1860, 1. ΤΊ .--ἴ9, Ζίησον, 16 Ῥτο- 
τηθίμουββασο, Ρϑαδρ. Ατόμῖν 1866 5. 641---Ο89. ΕἸΔο, ἅυν 
Ῥγοπιϑῦπθιββασθ, «410. ἢ, ΚΙ]. ῬΊΉΙ]Ο]. 1881 5. 8117. Αποὴ ΕΌτΟἢ- 
Πδιη πη Υ, [)}16 απ θυθηρθη ἀ6Υ ᾿πϑοποβίοομίευ ἰο. [Κ16] 1881. 

4. ὕθοεγ ἀϊθ ᾿γαιηδύαγριθ: ἀ. ΥΥ. ν. ϑθῃ]θο οὶ, Ὑ οΥ]θϑαπρ θη 
ἄρου ἀγϑηιαύϊβοῃθ Καυπδί. 1 5. 104. ΒΙἅπιπου, 16 [466 (4688 
ΘΟΒΙΟΚΚ5818. 1ἢη ἀθη ἼΎδρ. 465 ἃ. Τιορχὶρ 1814. ΑπάθΥ65 8. ἴῃ 
ΟΠ πηθπη5 Αὐδο. ἣ, 90 ἢ --- Ὑγο6]οκοῦ, 16 βου θίβοῃθ 
ΤΎΠΟΟΙΘ Ρτοιηθίπμθαβ τ. 5. 0. αγιηβίδαὺ 1824. Ναοβίτγδο. 
Βυδηκίατυ 1820, 6, Ηδγηδπη, [)6 Α6. Ῥτγοιη. βοϊαΐο. 1828 (Οραβο. 
ΤΥ ἢν. 8). Τοθρϑίσπδπη, [)6 Αθβοῃ. ΡῬγοτπθίμθο. Τμθιρχὶσ 1829, --- 
Ὀίββοπ (Βυιθῦ ἂῃ 6] οκου) ἴῃ Ὑ 6] οἴκουβ ΤΎΠ]οσΊΘ ὃ. 92---θ4,. 
ΒΘΙ]πιάππ, [)86 ΑΒ οι. ἰθυῃίοπο Ργοπι. Βτθβδι 1837. 4. Η. ΤΉ ΘορΗ. 
ΘοΒ μα, [6 Ῥτοπιβίμθο υἱποίο. Αὐρβθαγρ 1891. ΑἸ 5611 Εἶϑαθτυ- 
Ὀδοῇ, Π6 Ργ. Α8. θοῃβ 10 δἴαπθ Ίπ4ο16 (Ν 0110]. ΘΟ. θη πουϑαβο. 
γ. Ηοἰΐποι. Βυδυπβοιῦν. 1889 ΤΥ 5. 129). 4. δοβασ, ΠθΖθηβῖοῃ 
ον ΟΠ τηδΠ Βο θη Αὐβραρθα ἴῃ Ζεϊίβοητν. ἔ, ἃ. ΑἸύογίνν. 184 
Νι. 41. 6. Ηοϑυμιδηη, [6 Ῥγομηθίμθο Αθβοθυ]θο. [ἰρϑῖαθ 1845 
(θριβο. ν1Π η. 144. 168). ΘΟΠοΘ μη, ὙἸπαἸοῖαθ Του ΑΘΒ0Η. 
ατγρῆ. 1840 (Οραβο. Π1 ρ. 90) απὰ νον ἄθῃ Ρτοιιθίμθαβ 
4685 Α. (ὅπ ρύσῃ Ργοΐ. Οδοβασὺ ἴῃ Ζεοιίβοιγ, {. ΑἸθογύῦν. 1846 
Νι. 111 (Οραβο. Π| 120). Οδθβαῦ (Απύπνουῦ δα ο δ η}5 
ΒΟΠΓΘΙ 6) δρ4. ΝΥ. 1185. 5. 899ϑ.0. Βαιμθουρθυ, «ἈΠ γ 68 θυ ὐ 

-- 



98 ΕἸΝΙΕΙΤΌΝΑ. 

ΡὨ1]Ο]. ΠῚ 5. 8285. Ἡ. Κροκ, [θῬδν ὑμθοϊορίβομθ ΟΠ Κίου ἀ 68 
Ζεθὰβ ἴθ ἃ. ΡΥ, ΟἸοἰκϑααὲ ἴ851. Μοιίς Οδυτίθυθ, Ρτομηθίμθαβ. 
[)ϑαίβομοα Μυβθαμι 1880 Νιυ. 14. [)Ό0]ΠΠΉΡΘΓ, Ηδι ἀδενάπι ππὰ 
Φαδοπύαμι. ἘΠ οοθηβρυγρ 1801 5. 209, ΜΙ οου, Οὐ Β0 ἢ 8 
δέξου! θησο. Οδιθπροη 189,00. Π 5. 240. Πθυπι. Κόρηϊν, 
ΑΚδάοιῖβομθ γογίσβσθ ἀπ ἤθάθη. 1. ΖΔάσιοῃ. 1859. 5, 1 (06- 
ΒΡΤΓΌΘΠΘα στο Κ. [6 ῃγ5 ἴῃ ἄθη ΦδῃγΌ. {, ΡΒ1]1Ο]. 1859 8, 656). 
Βοπδιηδηη, ΝΟΟΠ οἷπ ῆουῦ ρου Α. Ρυ. Οτθιΐβυσα! ἃ 1889, 
ὐδοβαν, [εν Ργουπιθίμθαβ ἀθ5 ἃ. Ζυγ [ἐονίβιομ ἀθγ Εταρθ ΕΌΘΥ 
5ϑῖπθ ὑμθο]ορίβομθ Βοαθαίΐζαπρ. Μδυθοτρ 1859, ὟΝ. ὙΊΒοπ ον, {060 
α16 Ῥυγοιηθιπουβίταρθαϊθη (65. βου !αβ. Βαβοὶ 189, Η. ἸΚροὶς, 
16 ποϑαρϑίθ Τὐῤίοσαίαν ἄθρουν ἃ. Ρυ. τι 810. Ε ΡὮ1]0]. 1860 
5. 459. ΥΥ. Του], {0 ογ ἀε5 ἃ. Ῥυ. α. Ογθϑῦιθ. Τὰ Ιηρθη 1861. 
ΥΥ. Μαγοονῦ, 6 6. Ργοιμθίπθο. [) ἀββοιαουί 180ῦ. Β. ϑέθαϊ[8- 
Ἰοῖξ, Ζθαβ τι. ἀϊδ (οὐὐμοιὺ Ὀ6ὶ Ἀν Τββα 1867. ΤῊ. Ηθϑῃτὶ Μαυίίη, 
"ΠῚ Ῥτοπιδεμόϊαο. Εταάθ βὰῦ 1ὰ ρεπβόθ οὐ 1ὰ βἰγαοίασθ 46 οοὐξθ 
{γ1100168 4 ἤβοιισιο. ΡανΒ 1815. δὰ] ἥοθτνγαγΖ, 16 [)αγβίθ! ] ὰηρ' 
468 ὥΘῈΒ πὶ Ῥβοτιδίμθυβ ἄεα ἃ. “Βαϊ δοίοα } 1875. Ἰξπεὶ ΕὟΘΥ, 
βου ]οβ - ϑιαάίθη. Βομαθηαθβθη 1815. Β᾽, βϑϑιτηαπη, Π6 Ρτο- 
τπϑῦμθο ΑΘΒΟμγ]6ο. ἴδοββαὰ 1816. ΑἸθχάπάθυ ΚΟ βοι, [).υ Ρσο- 
τηθίπθιβ ἀθβ ἃ. Ζζὰ γϑυβίθ θη 85 ἀ6γ Βησ θη τα ΠΟ ἢ Κοὶῦ ΒΘΊΠ 6. 
Ἐπ βύθμηρ. Βου]η 1810. Ῥαΐϊῃ, Εὐπι 65. ΒᾺ} [68 ὑγαοῖα 168 ΟΎΘΟΒ. 
15 (1811) ν». 260---80ὅ. ΑἸοθβϑίθ [μθηζθ, 1] τοῖο 46] Ῥσοιι. αἱ 
ΒΒΟΒΙ]ο. ϑροϊοίο 1817. Πιον15 ΟδῃηρΡ0611, ΤΠπΘ τηὐθηύοη οἵ ΑΘβο. 
ἴῃ {π8 Ρτουπθίμθιβ- ΤΥ] ΟΟΊΘ. Ασδάθιην 1811 πν. 211. ΟἾγν. Ηβϑυ σις, 
1)ὰ5 θἐ 56 ῃ- τ ]ρΊῦ 86 Βυπἀαπιθαξ ἀοΥ Ἄβθνι. Τταρδαϊθ. Κομβύδηζ 
1818. ΑἸεχ. Κοιίβοι, ὕὕπθεν ἄθῃ Ῥσομι. 4. Ἀβ6. ΡΉΠΟΙ. 41 8. 997. 
Ομγ. Μυῇ, ἅν οι ἀπ α δα, Ῥγοιαθύμπθαβ ἃ. Εδαβύ. Εἰμὶ νοτγίγαρ. 
ΗΔ116 1888. Η. ὙΥ̓61], [ἃ ἔα0]16. 46 Ῥγοπιούμέθ ἀδπ8 ΒΙΒοΉυ]θ. 
ΑΠΠπΔΙ18 46 ᾿᾽α5500. ΡΟῸ ᾿᾿Βποουγαθθηηθηῦ 465 ἐξ. στ. 1886 5. 290. 
Ρ. Βιομύον, Δὰν ᾿ϑγαιπαύυγριθ (68 ΠΆΞΟΒΥΙΠαΒ. ΠρΙρζὶσ 1892 5, 48, 

5. ὕει ϑομβδυριαίσ ἀπ βοθμονῖθ: Ρεῦ. «95. Μεγον, 46. 
Ργ. γν. ατοὸ 1π ἰοθο ΔΡῚ νἹἱάθαΐασ. Βομπ 1861. Βογη. Βοβϑ, ΠΣ 
ἸΙοθο ἴπ 480 Ῥτοτμ. ἀρὰ Αθβομγίαμι νἱποῦαβ 510. Βομη 1862. -- 
Ο. Εν. Μάμον, 16 βοθῃῖβομθ [)αγβίθ! ] ὰηρ 4685 βου θιβοθῃ 
Ρτοπιοίμπθυβ. δίδάβ 1871. Οἰὐΐο, 86. Ῥγοιη. βθβοῖ. γ8 βεβῃΐοᾶ. 
Ὀιββοσί. σοη Ποβίοοιςκ 1812. δὰ. [). ΑἸ16η, Ῥυοιμθύπθαβ δπα {Π8 
Οδαοαβυβ, ΑἸπθυῖοαη «Φουγ πα] οἵ ΡΒΙΠΟΙΟΡῪ, Υ0]. ΧΠῚ Ὡν 1.5. 51 

6. ὕθεν Θυτητηθίνθ ἀθ5 Πιαϊοσθ: Ὁ. ΒΙΌΌΘοκ, Θὰ Α6- 
ΒΟΉ ]ὰ5. τίθ 1 Ρσομη. ἔα θα], αἸ σου Ὀ]α ΘΟΠΙρΟΒαοΥΙῦ. Βδῖπ 1889. 
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ΤΑ ΤΟΥ ΔΡΆΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΊΓΑ 

ΚΡΑΤΟΣ (ΚΑΙ ΒΙΑ). 
ἩΦΑΙΣΤῸΣ. 
ΠΡΟΜΗΘΕΎΣ. 
ΧΟΡΟΣ ΘΚΕΛΑΝΙΔΩΝ. 
ΦΚΕΑΝΟΣ. 
Ιῷ ΙΝΑΧΟΥ. 
ἙΡΜΗΣ. 

ὙΠΟΘΈΣΙΣ. 

ΤΠρομηϑέως ἐν Σχυϑίᾳ ,δεδεμένου διὰ τὸ κεκλοφέναι. τὸ πῦρ, πυν- 
ϑάνεται Ἰὼ πλανωμένη, κατ᾽ Αἴγυπτον γενομένη ὅτι ἐκ τῆς ἐπαφήσεως 
τοῦ Διὸς τέξεται τὸν Ἔπαφον. “Ερμῆς τὲ παράγεται ἀπειλῶν αὐτῷ 
κεραυνωϑήσεσθαι, ἐὰν μὴ εἴπῃ τὰ μέλλοντα ἔσεσϑαι τῷ Διί, καὶ τέλος 
βροντῆς γενομένης ἀφανὴς γίνεται ὃ Προμηϑεῦς. 

Κεῖται ἧ͵ μυϑοποιία. ἐν παρεπβάσει παρὰ Σοφοκλεῖ ἐν Κολχίσι, παρὰ 
δ᾽ Εὐριπίδῃ ὅλως οὐ κεῖται. ἡ μὲν σκηνὴ τοῦ δράματος ὑπόκειται ἐν 
Σκυϑίᾳ ἐπὶ τὸ Καυκάσιον ὄρος" ὁ δὲ χορὸς συνέστηκεν ἐξ Ὠκεανίδων 
γυμφῶν. τό τε κεφάλαιον αὐτοῦ ἐστι Προμηϑέως δέσις. 

1686 Ἡγυρούμθβίβ γἄμγί σοῦ ἄθιη (ἀγδιητηδίῖκου Αὐβίορμδηθβ σὺ ῃ 
ΒΥΖΆηΖ ΠΘΥ, ΜΘΙΟΒΘΙ ἴῃ 50] ΟΠ6η ὑποϑέσεις Ζαρτδὺ α16 Ηδαρίρυπκία ἀοΥ 
Ηδπαϊυπρ Δηριο ὐ, ΠΙΘὺ Δ ΌΘΥ ἀδ5 Αὐΐιγϑύθη 465 ΟΚθαηοβ ἀπθϑεαομίοί 18 [50. 

Ιῃ ἄθια δυνβμπέοη βέῦοῖς 468 ΞΌΡΒΟΚΙ65, Αολχίδες, ἂν ἀδγσοβίβ , 
16. 5100}: ΙΔ80} τηῖὖῦ ΗΘ ἀον Μρᾶθα ἀθβ σοϊάθῃθῃ Ὑ]1θίβθβ Ὀθιηδο Ἰσέ. 
Μάρθα σὺ ἄἀθπὶ Ἰάβοη αἰο Μοὶ Κυπα, τ 6] πο 1Π πη νοῦ ΝΥ απάθη βομὐξέθῃ. 
Πᾶσα σομῦτίθ ἀδ8 φάρμακον Προμήϑειον, 6] η 68 ΑΡΟ]]. ΕΒ". 11 848 
Ὀϑβομγοῖθῦ. 16 Απραθθ, ψῖθ Μϑᾶθα ἀ16 58106 σϑυοηπθῃ παπᾶ Ὀοτοϊξοῦ 
μαΐζθ, Ῥοὺ Απ]δίβ, γσοῃ ἅδη [ιΘἰάθῃ 468 Ῥγοιηβέμθιβ χὰ Ὀθιϊομέθη. Πῖθβδ 
ΑΒΘ γί ξατρ Ὀβρδπῃ ταϊὺ ἄθιῃ 6186: 

ὑμεῖς μὲν οὐκ ἄρ᾽ ἧστε τὸν Προμηϑέα. 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΠΤῊΣ. 

ΚΡΑΤΟΣ. 

Χϑονὸς μὲν εἰς τηλουρὸν ἥκομεν πέδον. 
Σκχύϑην ἐς οἶμον, ἄβατον 

1--121 Ῥτο]οροβ. 1-- 87 ὀγβὺβ 
Βοθπθ: Κυαῦοβ ἃ. Β18 ἄθῃ ΡῬτο- 
τηθύμ τι ΒΟ] ρροπᾶ, Ἠβϑρβἕ- 
βΒύοβιητῦ ΒΟ τη] Θ ἀα ΘΙ ΚΖΘΌΡ ΘΗ 
γΘΎΒΘ 6 ὑγούίθῃ 1518 δαΐ 

1. χΧϑονὸς πέδον ᾿ἰδϑὺ ἀϊομ θυ βο 6 
ποτ θυηρ [ἄν χϑόνα (εἰς τηλου- 
ρὸν χϑόνα): ϑργ1]. 260 χώρας ᾿“πίας 
πέδον, 0602 πέδον γᾶς, Ῥοτβ. 488 
γῆς ᾿ἀχαιίδος πέδον; τοῖῦ ἄδΥ οἹεῖ- 
σΒθη ΒοζΖίθμαηρ ἀ65 Αα]οκίϊνβ δαΐ 
85 ζὰῃν ἴπβοργοιθαπρ ἀἸΘπθμθ 
Βαθπέαπέϊν, σγ ΘΙ οη 65 τηϊὖῦ ἄθη θη. 
ὩῸΓ ΘἰπθΘη ΒΕρΡΊ Ὀ1αθῦ, πβίθῃ 
ΒΕ 110... 829: ϑορύ. 804 ποῖον δ᾽ 
ἀμείψεσϑε γαίας πέδον, Ἐμσηη. 292 
χώρας ἐν τόποις “Διβυστικοῖς. 
Μὶῦ μὲν -- σοὶ δὲ (8) ψιτα ἀδγ δυβίθ 
ΤῸ] ἀθ8 Αὐυϊτασβ, Ῥγουηθίμθαβ δῃ 
Οτῦ α. δ06116 σὰ βομβαῖδι (ἥκομεν 
δ 51η τσ, ΜῈ Βἰπα τὴ Ζ16]6“, 
γ61]. 12), ἄθτὰ ψσυυϑιΐθη, ἀοὺ Δαυΐραθθ 
ἀ68 Ηϑρμᾶβίοβ, σοσθηϊθογρϑβίβ!]."-- 
τηλουρός: αἴοβθη Αοοθηῦ σὶθοῦ 888- 
αν ΟΚΊΊΟΩ αδι ατδηιπλδ κου Ατκὰἃ- 
ἀἴο8 περὶ τόνων Ῥ. 18, ὁ ἃπ. )Αγ- 
Ὡ8Ο. ἰϑὺ τηλουρός γοὺη τηλοῦ ψΜ|ι6 
πονηρός γοὴ πόνος σΘὈ Δεῖ. Απ- 
ἄεγθ Ἰεῖΐθα ἀ85 δογί νοι τῆλε τ. 
ὅρος (οὖρος) --- ουΐι8 ἰθΥΤΏΪΏ] ῬΤΟ- 
ουΪ βαπὸ -- Οὔδν οὖρον, ἤδαπι (Υρ]. 
Ουτγθϊα8 Εἴγτμο]. 5. 8485) ἃ. Ἰδθῃ 
νἕγΘ τήλουρος Ζὰ δοσθηξαθύθῃ. 

2, Σπύϑης 815 Αα)οκυν δῦοι 
411, δορί. 8117 Σκύϑῃ σιδήρῳ, Βυγ. 
ἘΒ6β5. 436 Σκύϑης λεώς, ναὶ. Ματ- 

- 

εἰς ἐρημίαν. 

[18]. ΤΥ 328, 4 ϑογύμαβ ζιιδιδρᾶοβ, 
απίρη 806, ἀρ. 109 Ελλάδος ἥβας, 
ἀπΐθη Προμ. λυ. Χ 9 Λίγυν στρα- 
τόν, ἵἴταρστη. 818 Κουρῆτα λαόν τἀπᾷ 
ἀπΐθῃ σὰ 1601. --- Ζὰ οἶμος (᾿Βεαμπ᾽, 
ἄαππ ᾿ϑύγοιῇ, ΒΕΓ) Ὑ511 1 1 ο4 
τοῦ δ᾽ (ϑώρηκος) ἤτοι δέκα οἷμοι 
ἔσαν μέλανος κυάνοιο (ΖΘ πῃ ϑίγο!θῃ 
γοπ ΒΙααΒί8}}]). --- ἄβατον 5ἰδῃῦ ἴῃ 
αοροηβαῦς Ζὰ οἶμον, Μ18 ὙΘΠΏΠ 688 
Ὠϊοίβθ. οἰπθ ΒΘμη, αἴ6 [τ ῃ]θιηδη- 
θη οἷπθ Βαμη 150“. 81. Βορῃ. 
Απί. 118 ἔρημος ἔνϑ᾽ ἂν ἢ βροτῶν 
στίβος. -- 16 σίθιομθ Αὐῦβυπρ 
1τὼ αὐθη Εαίβο ππαθὲ 519 δομύ- 
ΤῊ] 1π ἀΠβούθι ϑἰΐοϊκο, Δ Βτοπα 
ον ΤΥΥΔΟ 5 ἴτπη αδὐβύθη Εαΐβο 
ἸΠΊΙΠΘΥ 5. ΘΙΠ6πὶῚ δήονίθ Ὀββίθῃῦ 

᾿ (Ζὰ 116), 18ὺ τ συγϑιίθη ἃ. Γἀπἤθη, 
Ῥδβομ θυ ΘΌΘΥ πὶ ἀσ θη ἃ. γθυύθη 
Επίβα αἴθ οὐϑία Κἄνζα Ὧ65 Τυὶ- 
Ῥγθοηγβ ἴῃ6 ἀογ Ἐδρθ] αἴθ Ἰούζίβ 
ΞΙθ6. ἀ68 γουδαβρθβθπάθῃ ΥΥ̓ οτίθβ 
ΟΟΘΥ Θἰπμθ ΘΙ 5110 156 πιϊῦ ἀμ γουῦ- 
δ Βρ μοι άρθῃ Ὑοτίθ δὺΐβ θηρϑίθ Ζζὰ- 
ΒΒ ΘΠ ησοπάθ Ῥαυ καὶ (τὲ 861, 
γὲ 140, δέ 998). [πὶ αγιζίθα Εἰα[58 
Το]ρὺ δὴ 860 8}8 ϑύβθι] θη πδῸὴ (δὲ 
Οὔβου οἷη ἀγθιβι] ῖσθθ γογύὺ, ἀδ8 
ἔν 510}. δἰπθὴ ΤΥ ηγ8 Ὀ:] οί, 
ἂν ἀθη 261 ὥἄθδυισθοη [6] ]Θ ἢ οἷ 
ΥἹΘΥΒ1] ὈΙροΥ ΕἸ σθππᾶπιο (851 Κιλι- 
κίων, 840 Ἰόνιος). --- δὲ Ξ080]. 
Ὀοπιθυκῦ 2ὰ αἸθβθη Υ. τοῦτο εἰς 
τὸ ἀπαραμύϑητον τοῦ δεϑησομένου" 
καὶ Σοφοκλῆς τὸ αὐτὸ περὶ Φιλο- 



39 ΑἸΣΧΥΛΟΥ 

Ἥφαιστε. σοὶ δὲ χρὴ μέλειν ἐπιστολὰς 
ἅς δοι πατὴρ ἐφεῖτο, τόνδε πρὸς πέτραις 
Ὁ ᾽ ν Ἁ "} Ψ', 

ὑψηλοκρήμνοις τὸν λεῶργον ὀχμάσαι δ 

ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήκχτοις πέδαις. 

τὸ σὺν γὰρ ἄνϑος. παντέχνου πυρὸς σέλας. 

ϑνητοῖσι κλέψας ὥπασεν᾽ τοιᾶσδέ τοι 

χτήτου λέγει, ν6]. ΕἸπ]οιύαπρ 5. 29 
α. Υ. 20,210, ΔΈΟΝ ΑὙἸΒΕΟΡΒ. ΑΕ. Τ0ά 
ξυμπλακέντα τῇ Σκυϑῶν ἐρημίᾳ. 

8. Ἥφαιστε, σοὶ δέ: 50 Βπαοῦ 
τη ἄρῃ γοκαῖνν δίθουβ νοτϑαβ- 
Θϑβῦθ!]ῦ, τὰ σΊθῖο 1 ἀστοι ΝΘΒπαηρ 
ἀθ5 Νδθθηβ 616 Ααΐπιθικβατοκοῖϊδ 
465 Αμπρογθάθίθηῃ ἴθ ὈΘΒΟΠάΘΥΘΥ 
Ὑγοῖβθ Ζὰ ΘΙΎΘΡΘΩ. γε]. Οα. 106, 
180 ἄττα, σὺ δ᾽ ἔρχεο θᾶσσον, Π᾽ 
1, 282 ᾿ἀτρείδη, σὺ δὲ παῦε τεὸν 
μένος. 6, 429 Ἕκτορ, ἀτὰρ σύ μοί 
ἐσσι πατήρ; Ὀδαξδσ Ὀδὶ ΘΟΡΒΟΚΙ65 
(ΑΙ. 1409, ΕἸ. 180, ὮΝ Ἦ. 1090, 1508, 
ΘΡ ΚΕ. 937, 882, ὅ01, 692, Απί. 1087, 
ΡΒ1. 199); ΠῚ [ΡΙαΐου] ἵπρασ. 1910 
ὦ Σώκρατες, πρὸς σὲ δ᾽ ἂν ἤδη 
εἴη ὃ μετὰ τοῦτο λύγος. -- μέλειν: 
Κυῦρ. 18 47, τ ὅτι. Ἡ 1159. 
- ἐπιστολάς, ἐντολάς, γ6]. δαΡθΙ. 
1012 φύλαξαι τάσδ᾽ ἐπιστολὰς πα- 
τρός, Ῥεῦβ. 288 κού ἀνημονεύει τὰς 
ἐμὰς. ἐπιστολάς, τθαι. 9938 ἄκουε 
τὰς ἐμὰς ἐπιστολάς. 

4. πατήρ νοὴπ Ζθαβ πἰομύ ὉὈ]Ο[8 
αἴθ ΠΙΘΒΘΥ 40, ὅ8 υπα Ηθργτη68 947, 
981, Βομάθτη δΌΘΒ Ηϑρμᾶβίοβ 17: 

ὅ. λεωργόν᾽ κακοῦργον, πανοῦρ- 
γον, ἀνδροφόνον Ηδ5γοΗ. α΄. Οὐτέϊα8 
ὅτ. Εὐγτα. 8. 8615 Ἰοιἐοὺ λεωργός 
γορ ἄρον ὙνυΣΖοὶ λὰ (λάω, λῆμα, 
λῆσις) ἃὉ, ἃια8 γγΕ] ΟΠ ΘΓ λα-ιξοργός 586- 
ὈΠαοῖ Ξοτῆτε 561, 80 ἀδ΄β λεωργός 
ἄθη Ὀοαραϊθί, τ ] Ομ Υ οὔπα Ηὔοκ- 
βιομῦ δαΐ Βρομέ ἃ. Θεβοὺξ πὶ ὩΒΘΝ 
ὙΥΠΙΚᾶν. Βαπαθ]. γε]. Β6βγοῖ. 
λαοργός᾽ ἀνόσιος. Σικελοί, ΑὙΟΠῚ]. 
ἕτρτη, 88 πάτερ Ζεῦ, σὸν μὲν οὐ- 
ρανοῦ κράτος, σὺ δ᾽ ἔργ᾽ ἐπ᾽ ἀν- 
ϑρώπων ὁρᾷς λεωργὰ καὶ ϑεμιστά, 
ΧΘΒΟΡΒ. Μϑιι. 18, 9 αὐτὸν ϑερ- 
μουργότατον εἶναι χαὶ λεωργότατον. 

06. ἀδάμας" γένος σιδήρου Ηδ6- 
ΒΥΟΒ, τρῖ. 64, κρατεροῖς ἀδάμαν- 
τος δῆσεν ἅλοις. ΡῬΙπά. Ῥγίῃ. ΤΥ 2ὅ 

“αἷξ δίβούποη Ναρεϊη᾽, ἐξ ἀδάμαν- 
τος ἢ σιδάρου 604. ἔστη. 88. Εγϑῦ 
βοιὺ Τῃροργαβὺ ψιτὰ ἀδάμας ἴῃ ἀθΥ 
Βεοδραϊαπρ γοπ Πιδιηδηῦ σοὈγδπομῦ 
(ΡΊπαθε 4θ δαδτηδηΐθ, ΘΟ ΠηΤη. δηΐας. 
Ρ. 19). - ἀρρήκτοις πέδαις: 11.18, 86 
ἀμφὶ δὲ ποσσὶ πέδας ἔβαλε χρυ- 
σείας ἀρρήκτους ἀλύτους, ππΐθῃ 
19 δυσλύτοις “χαλκεύμασι. Πέδαι 
ΕΌΒβ6]η, δεσμά Βαπάθ, ΥΩ]. Εν. 
ΒαΚοΙ. 447 δεσμὰ διελύϑη πεδῶν, 
Ανσ. 860 πῆμα νόσου, ῬεΙβΒ. ὅ48 
λέλτρων εὐνᾶς. --- θ 6 ᾿Απαρβϑὲ μοΐ 
βοιστοβ τοῦ Αὐβηθῆπιθ νοπ ϑϑρῦ. 
509, ψο ἀεν ΕἸσθηπδτηθ πιομὖ ἸοΙομῦ 
Ἀπ δΥΒ ἴῃ ἀθῃ ὕ618 Ζπ ὈΣΙΠσΘΙ ὙΆ7 
(αηΐθη 840 ἰδὺῦ πϊομῦ Πΐθμο ζὰ 
ΥΘΟΒΏ8), ΠῸΣ ἴῃ ΘΥβίθη ΒΕ αἴβθ 468 
Τυϊπιθίθυβ. ΠΘυβ6 106 Ὀθβέθηὖ ̓ ΤΏΤΉΘΥ, 
ψ16 ἀΟΥ ΤΥ ΥΔΟΏγ5 ἃ. ΠοκΚίγ]ὰ5 ἴπ 
Θυβίθῃ Εαΐίβο (σὰ 2. ἃ. 780), 
οἰπθηι δἰ ηζίροη δ οτΐθ, ὑγϑοῃ68 σϑ- 
πο] 10} ἀγθιβι) ῖσ, δέξου 16 ο ἢ 
δ Θἢ ΠΟΘ ΒΥ ΒΙΠὈ1σ ἰδὺ (16 ΒΙΘΥ ΠΟΟῊ 
θ4, 868, 196, 80, 811). ὕπβοι 5 ζοΚ 
μδῦ ἀτθίζθμῃ 5010886 Δυβδὄβαπρου. 

1. τὸ σὸν ἄνϑος᾽ τὸν σὸν κό- 
σμον ὅ080]. ΤΈΘορη. 462 ποιίβὺ ἀ88 
αο]465 ΤΘΙΠΟΥ αἸδης καϑαρὸν ἄν- 
ὅος. -- Φιὰ παντέχνον πυρός ὙΡΊ. 
110, ΧΘΠΟΡΙΝ. Μϑῃι. ΤΥ 8, 1 τὸ δὲ 
καὶ τὸ πῦρ πορίσαι ἡμῖν, ἐπίκουρον 
μὲν ψύχους, ἐπίκουρον. δὲ σκότους, : 
συνεργὸν δὲ “πρὸς πᾶσαν τέχνην 
καὶ πάντα, ὅσα ὠφελείας ἕνεκα 
ἄνϑρωποι κατασκευάξονται" ὡς γὰρ 
συνελόντι εἰπεῖν, οὐδὲν ἀξιόλογον 
ἄνευ πυρὸς ἄνθρωποι τῶν πρὸς 
τὸν βίον χρησίμων κατασπευάξονται, 
ΡΙαῦ. Ρτούδρ. 8210 ὃ Προμηϑεὺς - 
κλέπτει Ἡφαίστου, καὶ ᾿Αϑηνᾶς τὴν 
ἔντεχνον σοφίαν σὺν πυρί. --- πυρὸς 
σέλας 5όμοπ Ηοπι. 1]. 19, 876, ,ΛΕΙ. 
Η68. ΤΏροσ. ὅθ6 κλέψας ἀκαμάτοιο 
πυρὸς τηλέσκοπον αὐγήν. 
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ἁμαρτίας σφε δεῖ ϑεοῖς δοῦναι δίκην. 

ὡς ἂν διδαχϑῇ τὴν 4΄ὸς τυραννίδα 10 

στέργειν. φιλανθρώπου δὲ παύεσϑαι τρόπου. 

ΗΦΑΙΣΤΟΣ. 

, , »" Χ 3 ᾿ ᾿ 

Κράτος Βία τε. σφῷν μὲν ἐντολὴ 4]ιὸς 
Ἵ ,ὔ Ά τ κ 3 Ν , Ξ 

ἔχει τέλος δὴ κοὐδὲν ἐμποδὼν ἔτι 

ἐγὼ δ᾽ ἄτολμός εἰμι συγγενῆ ϑεὸν 
δῆσαι βίᾳ φάραγγι πρὸς δυσχειμέρῳ. 16 

πάντως δ᾽ ἀνάγκη τῶνδέ μοι τόλμαν σχεϑεῖν" 

εὐωριάξειν γὰρ πατρὸς λόγους βαρύ. 

τῆς ὀρϑοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα παῖ. 
ἄκοντά σ᾽ ἄκων δυσλύτοις χαλκεύμασι 

9. σφέ, αὐτόν σπὶρθ ϑεορύ. 61, 
ΞΟΡΗ. ΑἹ. 61, Ὁ. Κ. 40, ΤΎ80}. 284, 
Επγ. Ιοη 84, Π ἡ. ὃ. ΒΕ6Ὶ ἄρῃ 
ΤΥΔΡΊΚΟΥΝ πὶγὰ σφὲ [ἄγ ΒΙΠρ Ϊ]δΥ, 
Τ)η8] ἃ. Ρ]αντα] σορυδαοηῦ, σψἄπνθπα 
65. Ὀ61Ὶ Ηοιηθὺ τὰν [ὔγ θη 8] 
γογΚοιατηῦ. ΥΕ]. Κυῦρον {89 911. 1.5 
10 ἄν Ὀδϊ ὡς ἃ. ὅπως Ο. οοηΐ. 

1ϑὺ ἴῃ ἄθὺ αὐδίβομθη ὥρυβοηθ 56} γ 
Βονδμμ] 101; 50 ΒΘΘΌγαποηῦ Αὐιϑο- 
ῬΏΒΗΘΒ ἱπητη Υ ὡς ἄν, τ. ἴῃ ἄφῃ αὖ- 
ὈβΟΠΘα Τβο τ 65 πότος 8100} ὅπως 
ἄν Βδυῆρ: νρ]. 6064, 706, 824. ΠδΣ 
Θοάρπῖο ἴδ: ἡ θαταῖ Θ᾽ ϑαϊπηοτχί, 
ἀθι Θδϑιγαὶρ 68 Ζθυβ Ζαπὶ Ττοὺξ 
418 ΜΘηΒΟΒΘα 2 1ΙΘΌΘη“. 

185. Μιὺ ἔχει τέλος ΥΒ]. ὅοΡῃ. Ο. 
Κι 1780 πάντως ἔχει τάδε κῦρος 
{Ξ κεκύρωται). --- οὐδὲν ἐμποδών: 
“Ὧ181] γοβ ἀθυϊπθὺύ. ΤΥ μδθὺ ΘαγΘ 
Ααΐσεθθ γο]] γθομῦ ἀπ βοἰα Τοτγίιρ; 
απ οιησηῦ ἀ16 ΗΠΘΙμ6 δὴ τα] ἢ.“ 

14. συγγενῆ: τὸν ἀπὸ μιᾶς ὃρ- 
μώμενον τέχνης 8080]. Ὑ]ΘΙΤΊΘΕΣ 
τηπΐβ τηᾶπ συγγενῆ ΥΟῸῈ ἀο᾽ Θ6- 
ΒΟ] ΘΟ βνθυδηα  βομθςθ νθυβίθῃβῃ, 
γ5]. 89, 2389. Ηοδρμξββίοβ ἰθὺ ἀδὺ 
ΞΌΒΗ ἀθ8 Ζθὰβ ἃ. ἀθν Ηρτδ (1. 1, 
δ: [) οἄθυ ἤβοὴ Ηϑβιοῦ, ΤΏ θορ. 927 
ἀοὺ γαύθυ]οβθ ὅομι ἀθι Ηρτδ, Ψ]6 
Ῥγοταθίμθαβ ὅομη ἄθν ΤΠ θτηῖ58. ΤῊ6- 
Τα 8. ἰϑὺ Τοομύου, Ηθγὰ ΕΠ ΚΘ] 468 
ὕτϑηοβ. ΥὙρ]. 89. 

17. εὐωριάξειν" ὀλιγωρεῖν, μὴ 
ἔχειν φροντίδα, παρακούειν ΗΘΒΥΟΙ. 
1ϑῦ δὴ συΐθηῃ Μαΐβ τ [θ᾽ ομίθη 

βοηυτοβ, Ῥυοιποίμθαβ. 8. Ααῆ. 

ΒΙΠη65. (εὔωρος, ΒΘΟΓ5) ὈΘῚ ἀδΥὺ 
Αὐδέμηγαηρ οἷπθΒ Αὐδγαρθθ, 80 
πἰτηπιὺ τηϑ αἴθ ὅϑοιθ πἰομῦ σοπδα. 
Ὑρ]. ἀηβοὺ “οὐνψαθβ δαῦ ἀϊθ Ἰθιομῦθ 
ΑΟΠ861 πρῃμηθηῆ. 

18. Θέμιδος: ΥΒ]. ἘΠΗ] οἰ σπαπηρ’ 5. 
16; ὀρϑοβούλου π. αἰπυμῆτα Κοπίτα- 
ρίδυθα; αἰπυμήτης, ἀδΥ τηἷῦ 861 Ππ60 
ΚΙαρμοΙς σι ΠοΟρ, ἄδροι. 85 Μαίβ 
ΒΙπϑὰβ βύγθὐ. γαῖ. εὔβουλον Θέμιν 
ΡΙμα. ἔγρτα. 6. --- Π16 Αὐῇδβαηρ ἴῃ 
οἴμθα Πα κίγ αθ μαὺ ἀθν ὑγαρΊβο 8 
ΤΗτηθίος πὶ ἀνίίθη - ΕἸαίβθ ΒΘῊΓ 
ϑπῆρ: 56]ξθη δὶ ἄβομυαβ ἴπὶ 
ουβίθῃ Επίβα πὶ σοδμη]οη. ἀδπη 
ὨΠῚ’ ὈΘῚ ΕΙρϑπηδιηθῃ (780). Πη 
ανθίθη Β αἴθ Κοιησηῦ ἀθν Ποκύν 5 

- ΦΟΒύΖΘ ΠΤ} ἴῃ ἀΠΒοΥΘ ϑύζοκθο νοΥὺ 
τι. ΖΓ] 80, αδΙβ ΖΒ Πθη ΤῊ 6815 
τ. ΑΥβ15 ἀτὸ Οὔβαν [8}1Ὁ, ᾿πάθτη α16 
ἰαῆρθ δυβϑίθ 51:106 ἀδ5 Επᾶθ 465 γου- 
ΘαΒοΘ μΘηᾶθη Ὑγουῦθβ ΟὗοΥ θἷη δἱη- 
5110156 8 τητὖῦ 46η} γουϑαβρο μΘπ ἄθη 1ῃ 
Θηρϑῦθυ Ὑ θυ] πάπηρ' βθθ μοι 468 ΝΥ οΥῦ 
1ιϑῦ (4009 δέ, 1027 τὶς). ΥρΊ. σὰ 2. 

19. ἄκοντα σ᾽ ἄκων, 011 ἄκου- 
σαν ἄκων, 218 ἑκόνϑ'᾽ ἑκόντι, Εν. 
ΚΥΚΙ. 958. ἑκὼν ἑκοῦσι, Ηΐργ. 819 
οὐχ ἑκοῦσαν οὐχ ἑκών. Υ'Θ ὈΘΙ1Θ οὐ 
61 ἄθῃ [)1ομΐθυη Βο]οθ Ζαβαυηθη- 
Ββ Πρ οἼΘΙΟΠΟΣ ἴῃ γϑυβο θη 6 . 
Βοσίθηυηρ βύθ θη ον Υγ ουΐθ ἰϑὺ, 
φοῖρὲ Οἅ. ὅ, 16 παρ᾽ οὐκ ἐθέλων 
ἐθελούσῃ τ οὐκ ἐθέλων παρ᾽ ἐθὲε- 
λούσῃ, γρ]. δᾶ. 8, 212 τὴν δ᾽ ἐϑέ- 
λων ἐθέλουσαν ἀνήγαγεν, ὅ, 91 εἰρω- 

8 
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προσπασσαλεύσω τῷδ᾽ ἀπανϑρώπῳ πάγῳ. 20 
ἵν᾽ οὔτε φωνὴν οὔτε του μορφὴν βροτῶν 

ὄψει. σταϑευτὸς δ᾽ ἡλίου φοίβῃ φλογὶ 
χροιᾶς ἀμείψεις ἄνϑος" ἀσμένῳ δέ σοι 

ἡ ποικιλείμων νὺξ ἀποκρύψει φάος. 

τᾷς μ᾽ ἐλϑόντα ϑεὰ ϑεόν, σῃσ: 89 
παρὰ φίλης φίλῳ φέρειν γυναικὸς 
ἀνδρί, απίοῃ 29, 192, 210, 7162, 921. 

20. ἜΠΙΟΝ αἰνὰ ἀστοι ἄδη 
ἔο1ρ. Υ. ποῖϊξοσ δαβροίμηνί. Εχίτηϊῶ 
αὐίϑ οὐτα]αυσὶῦ ροούα 1 ἢ πιΐϑγη ΤΩ 8} 
τῇ ΦΡ ] δ ἀἸΠΘΤα (Ηθιπβδῃῃ). -- πάγοι" 
αἴ ἐξοχαὶ τῶν πετρῶν καὶ τῶν ὀρῶν 
Ηδθευομ. Θά, ὅ, 411 ἔχτοσϑεν μὲν 
γὰρ πάγοι ὀξέες. 

231. 1 Βδπδρ' α16 ῬΥΡΟΒΙΠΟΠΘΡ, 
80 δαὺ 80}! οἷν ἀδ5 ριοῃ. τὶς ἴῃ 
σον ] εν δ εῖβθ οἷπθ ϑἰθι! ὰπρ᾽ ἴτὴ 
ἁυγϑῖθεμ ΟἸ16 6 46. Π1Β]αμ ΚΊΪΟῈ : γ6]. 
106, ΞΌΡῃ. Δπύ. 267 οὔτε ϑηρὸς 
οὔτε του κυνῶν, Ἐπ. Ηφκ. 810 οὔτ᾽ 
ἐλπίδος γὰρ οὔτε του δόξης, ΟΞ ΟΡΙ. 
ΤΊΔΟΒ. 8 οὔτ᾽ εἰ χρηστὸς οὔτ᾽ εἴ 
τω κακός, 1284 σπαραγμὸν ἤ τιν᾽ 
οἴστεον, Ο. ΒΗ. 817 ᾧ μὴ ξένων 
ἔξεστι μηδ᾽ ἀστῶν τινα δόμοις 
δέχεσθαι, Οα. 4, 81 οὔτε ἄναξ ἐπι 
δευὴς οὔτε τι ποιμήν, ϑοίοη ΤΠ, 
12 οὔθ᾽ ἱερῶν κτεάνων οὔτε τι δη- 
μεσίων φειδόμενοι. γ{ϊ. ζι 48. -- 
οὔτε --- ὍΟΟὨ 00} πυγῖ: ἀδΙΆΠΙ 
ΒΟ] βὺ 510} ὄψει Ἀπ ΓΩΣΝ ΔῊ 
ἀα5 ὡυϑῖίθ (Ἰ16α 8η. ΥΒ]. ϑυρρ!. 
1006 πρὸς ταῦτα μὴ πάϑωμεν ὧν 
πολὺς πόνος, πολὺς δὲ πόντος εἵνεκ᾽ 
ἠρόϑη δορί. ἘΕὙΓασΘὨ ββιηθ ΠΟΟ 
δὺ Ὁ] φτδτητηδῦοὶ αἴσϑησιν ἀντὶ 
αἰσϑήσεως Ῥοπὶ αἰαπῦ, ααἰῦτιβ ἴῃ 10- ᾿ 
οἷβ ΘὍΠΙ ΠΟΙΏ]Π6 πΘὲ]0 γ θυ. ] ΘΟΠσΘηδ- 
ΥἹ5 ὑβοιῦθ ΘΟΙΩΡΥΘ ΒΘ ΠΟΙῸΣ (οθ 661). 

Ὁ. σταϑευτύς: φλογιξόμενος᾽" 
σταϑεύειν γὰρ τὸ κατ᾽ ὀλίγον 
ὀπτᾶν φασὶν ᾿ἀττικοί 5680]. στα- 
ϑευτός" πεφλογισμένος ἠρέμα Ηε6- 
ΒΥ 60}. οι στατὸς ἃ. εὔω (ΒΟΗΘΟῚ). --- 
Μὴ ουσναιίεῦ πϑὸὰΒ 1ὅ (δνσχει- 
μέρῳ) 66 αἴθ οι] ἀθτῦπρ ἀοΥ 
τίσι σθη ΕἸπνγίσκαπροη εν ΚΆΘ; 
ἔν θη ΟΥἸ ΘΟ ψΜᾺῚ ἀ16. 0114 6- 
γὰρ 465 ΟΠ ΘΕ ΡΥΘΔΉ 68, ΟΥ̓Δ 510 ἢ 
ἀοὺ ἔο]σεπᾶθ ἀεσοηβαύς ρϑεβοηα 8Π- 
ΒΟ] 1 εἰβί, ΒΕΊΟΝΝ - φοίβῃ: φοῖ- 
βον ὕδωρ Ηδ65. ἔτ. 178. --- φ τπδομὺ 

ΑΕ ογαύίοη, νρ]. ϑθρῦ. 661 φλύ- 
οντὰα σὺν φοίτῳ φρενῶν, Ασ. 492 
φῶς ἐφήλωσεν φρένας. ἘΠπ6 Ῥατο- 
ἀ16 ἀδθν ϑέ86116 εομοίηὐ ἀδ8 61 Επεί. 
Οα, ». 1484, 21 ἀθον]θἤθσίθ Βτυο"- 
βίο χρόαν. δὲ τὴν σὴν ἥλιος λάμ- 
πων φλογὶ αἰγυπτιώσει δὰ δα Βα]ίθι. 

28. χροιά σον Β]ΐοτθ ΕΌστη π80} 
ἀδν ἴοῃ. “(δ]ῦθπ) Εουτα χροιή, Ρο- 
τ ὉΠ Π]10 86 ΒοΥτα χρόα; γρ]. ποιά ἃ. 
πόα, δοιά α. δόα, ΑὙἹΕΌΡΗ. ΒΚΕΙ. 
610. 084. 686 στοιά [ν στοά. --- 
ἄνϑος γῸΠ ἀδν ΒᾺΥῸΘ Ηετοά, [98 
οὕτω πάντων τῶν κύκλων οἵ προ- 
μαχεῶνες ἠνϑισμένοι εἰσὶ φαρμά- 
κοισι; νῸη ΟΟΥΓ ΒΥ. ἀ68 ΒΗδᾶτθδ 
ΟΡ. Ο. Β. 742 λευχανϑὲς κάρα, 
ΒαῦτοΒ 22, 8 τῶν τριχῶν ἔτιλλεν 
ἃς ηὕρισκε λευκανϑιξούσας; γοπ 
ἀρ. Ηδαύξατθθ ϑοίοπ ἔν. 27, ὅ 
τῇ τριτάτῃ δὲ γένειον ἀεξομένων 
ἔτι γυίων λαχτοῦται χροιῆς ἄνϑος 
ἀμειβομένης, Τμθοάοκίθβ ἤν. 17 ἧς 
ἀγχιτέρμων ἥλιος διφρηλατῶν σλο- 
τεινὸν ἄνϑος ἐξέχρωσε λιγνύος εἰς 
σώματ᾽ ἀνδρῶν (γοη ἀδΥ ,Νορετῖ- 
ἔαυ 6 ἀδὺ Ἀθιορου). -- ἀσμένῳ: 
1. 14, 108 ἐμοὶ δέ μὲν ἀσμένῳ εἴη, 
ΞΟΡΆ. ΤύδοῊ. 18 ἀσμένῃ δέ μοι ὃ 
κλεινὸς ἦλϑε. «παῖς, Εαν. Ρμδη. 1048 
χρόνῳ δ᾽ ἔβα τότ᾽ ἀσμένοις, Ασιβέ. 
ΕῚ16. ὅ82 ἀσμένοισιν ἦλθες ἡμῖν 
φιλτάτη. ὕγθοι αἴθθθα αν Ὀδὶ 
εἶναι ἃ. ἄἀθη ΘΙ ΌΘη (68 Καὶ ΟἸη ΠῚ ΘΠ 8 
γ6]. Κυᾶρονι 1 8 48, 0, 4ἅ. Ζυαμ 66- 
ἀλη ΚΘΗ το]. Ὀϑαΐδθτοι. 28, 617 ,0)68 
ΜΟΥ ΘἢΒ πϊτεῦ ἀὰ βᾶρεῃ: ΑΟὮ ἀδ(8 
10} ἄθῃ Αὐθμα θυ]θῦθῃ τηδομίθ! 
Πε8 Αθροῃὰβ πιχβῦ ἀὰὰ βαρθῃ: δῇ 
ἀαίϊβ ἴθ} ἄθη Μοῖρθῃ θυ] ΌΘη 
το ὅομίθ ! 

24. ποικιλείμων : ποικίλον ἐν- 
δυμα ἔχουσα διὰ τὸ πεποικίλϑαι 
τοῖς ἄστροις ὅ.Πο]. Μ|ΕΟὺ'ὶ ποικίλος 
ΥὙΡ]. ὅ0η) 8. ΤιΆΘΒ. 94 αἰόλα νύξ, 
Εν. Ηθ6]. 1090 ἀστέρων ἡ πυ 
ἔγρτη. 298. ὀρφναΐία νὺξ αἰολόχρως 
ἄκριτός τ᾽ ἄστρων ὄχλος, ταῖῦ ἄθτα 
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πάχνην ὃ’ ἑξῴαν ἥλιος σκεδᾷ πάλιν. 2ῦ 
ἢ Ν - ΄ 2 Χ - 

αἰεὶ δὲ τοῦ παρόντος ἀχϑηδὼν καχοῦ 

τρύσει σ᾽" 
ς ὕ Ν 5 ’ , 
ὁ λωφήσων γὰρ οὐ πέφυκε πω. 

τοιαῦτ᾽ ἐπηύρου τοῦ φιλανϑρώπου τρόπου. 
ϑεὸς ϑεῶν γὰρ οὐχ ὑποπτήσσων χόλον 

βοοτοῖσι τιμὰς ὥπασας πέρα δίκης. 80 

ἀνθ’ ὧν ἀτερπῆ τήνδε φρουρήσεις πέτραν 

ὀρϑοστάδην ἄυπνος. οὐ κάμπτων γόνυ" 

πολλοὺς δ᾽ ὀδυρμοὺς χαὶ γόους ἀνωφελεῖς 

φϑέγξῃ" Διὸς γὰρ δυσπαραίτητοι φρένες" 

ἅπας δὲ τραχὺς ὕστις ἂν νέον χρατῇ. 8ὅ 

ΚΡ. 
5 ΄ ᾽ Χ ΄ ΄ 

εἶεν, τί μελλεις καὶ κατοικτίζῃ μάτην; 

τί τὸν ϑεοῖς ἔχθιστον οὐ στυγεῖς ϑεόν. 

φυγοῖΐθιι 6116 εἷμα Εν. ἴοι 1160 
μελάμπεπλος νύξ, Ατνροῦ. Οτρῃ. 
1026 νὺξ ἀστροχίτων (011 μήνη 
ἀστροχίτων), ΟἸαυάϊαη Βαρὺ. ῬτοΒβ. 
1Π 868 ποχ ριἱούω βῖπτι8, Ηδγάθυ 5. 
ἃ. ἡ. ὕπα ἀ16 Ναδαοιῖϊ, ἀ68 Τὰρ68 
ἘδΙπαΐη, Κατὰ ταϊῦ 16 ΠῚ ΒΟ ΤΆΥΖΘΗ. 
Μϑπΐδ]“, --- ἀποκρύψει: κργου]δησουῦ 
ἴτὴ Απ]δαῦ ἴῃ ΔΟΥ ΑΥΒ15 ψ}16 πηΐθη 689 
ϑεοπρόπους, απ. 408 ἄτρυτον, Ῥεῖβ. 
217 ἀποτροπήν, 896 ἐπέφλεγεν. -- 
ἀποκχρύψεν φάος: ΑὙΘΒΠ]ΟΟΒΟΒ ἔγρτῃ. 
14 Ζεὺς πατὴρ Ὀλυμπίων ἐκ με- 
σημβρέης ἔϑηκε νύχτ᾽ ἀποπρύψας 
φαος ἡλίου λάμποντος. 

26, τη τιγὰ οἷη [614 γοῦ- 
Βδηάθη βϑίη, ἄθββθῃ 8] ἀἸ0ἢ Ρ61- 
πῖρθη τῖτά. Αὐῇ Τι61ἃ πῖτα ἸΠΏΤΊΘΥ 
ψῖθᾶρυ Ποιὰ ἕο! 56. 

σις τὴ λωφήσων: γ5]. ΞΡ. Απύ. 
261 οὐδ᾽ ὃ κωλύσων παρῆν, ΕἸ]. 
1197 οὐδ᾽ οὑὐπαρήξων οὐδ᾽ ὁ κω- 
λύσων πάρα, νὶ. ἀπο ὑπίθῃ 171, 
Κυᾶρσου 1 8 ὅ0, 4, 8. Τυϊομύσ ἀοπκὺ 
ον Ξ9Π01. δι δἷπθ Ὀθϑυϊμχησηῦθ ῬΈΥΒΟΙ 
(Βϑυδκ168). λωφήσων ἈΪΘῚ ἰγδηΒ1ν 
(816 Ἰηὐτϑηβ101γυ). Π)ὼ5 ΟὈ] 6 Κὺ Ὀ]οΙ οὐ 
Ῥδὶ αἴθβθιῃ αθογαπομ ἀ65 Ραυίϊοῖρ5 
σϑυγ 116} ἴοτῦ. --- ΜΙ οὔπω (56- 
ἐγοπηῦ ψἰθδ 511, Ῥεῖβ. 1719, Οο. 
141, ὕπτια. ὅ90, ἔγστη. 281, δ) “}}} Ηδ. 
ΡΒ βίοβ πιορῖβ μά θυ 5. δα ΠΟΙ θη, 
εἷ58 ψὰβ ψ|ν οὗν τηῦ “ἀθῖη Βγ- 
γϑύϊου. 8011] ποὺ δὐϑῦ ρϑθούθη ψ61- 
ἀθη᾽ βσϑθῃ σ0116η (50 2). 

-.- 

28. οι ἐπαυρίσκομαν ΚοΟΙΉΠΙΘΗ 
Ὅ6Ὶ ΕρΙΚουπ ἃ. ΤΎΔΡΊΚΟΥΝ παν ἀΪθ 
ΒΟΥΘη 4685 συγοίΐοη ἀοσ. ἐπηυρό- 
μὴν ΜΟΥ. Ζα αθπὶ ἸΤΟΠΙΒΟΠΘΗ ΞΙΠΠΘ 
γοι ἐπηύρου (:ἀδ8 ἰϑβὺ δὲ Τομα 
Τὰν) τρ!. 1. 1, 410; 1ὔ, 16 οὐ μὰν 
οἶδ᾽ εἰ αὐτε κακορραφίης ἄλεγει- 
νῆς πρώτη ἐπαύρηαι καί σε πληγῇ- 
σιν ἵμάσσω. 

29, ϑεὸς ϑεῶν (τι 19) τιἱύ Β6- 
ΖΘ μπηρ δαῇ βροτοῖσι. [16 Οαδίξετ 
Βαῦθη θη θυ Ὁ] πθη σορθη θοῦ 
Θ᾽ Ομ 68 [αὔθυθ886. ϑεῶν δεμοτῦ σι- 
πϑομδὺ Ζζὰ τιμάς. -- ὑποπτήσσων, 
γρ]. 116, 960. 

80. τιμάς: διιβαθῖομποπάθ Οἴου, 
᾿ Μογγθομία ψ16 γέρα 107 (γρ]. δὰ 229). 

81. φρουρεῖν ὈΘ2Θηῦ 5108}: δαΐ 
αἴθ ττὶ ἢρ. Ν. δηρσθσθῦθμθ βοΠ]δΐ- 
Ἰοϑίσκοῖῦ. θδν φρουρός ἀνῇ πἱοηῦ 
Βοῃ!ΐρθη. --- ἀτερπῆ: ΥΡῚ. ἄξηλον 
148. Ἠομ. Θα. 11, 94 ὄφρα ἴδῃς 
νέκυας καὶ ἀτερπέα χῶρον. 

82. ὀρϑοστάδην: να]. ἘΠη] δἰ πη’ 
5. Ν, -- γόνυ κάμψαι: ἀναπαύε- 
σϑαν ἨθΕγΟΏ., νΕ]. 890, ΠΡ 18 
φημί νιν ἀσπασίως γόνυ κάμψειν, 
εἴ κε φύγῃσιν δηίου ἐκ πολέμοιο, 
Εν. Ηθρῖς. 1080, 1160, Οαδα]]. θ4, 
808 πίγοοβ Πδχθιαπὺ βθαϊθὰ8 ἀτύαϑ, 

,38. προαναφωνεὲ τὰς μονῳδίας 
αὐτοῦ (88 ΕΠ) 5680). 

8ὅ. νέον (ν6]. Κυᾶσον Π ὃ 46, 0, 
7): τῷ}. 96, 149, 810, 389, 942, 9566, 

8Ὲ 
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ὅστις τὸ σὺν ϑνητοῖσι προύδωκεν γέρας: 

ΗΦ. τὸ συγγενές τοι δεινὸν ἥ 8᾽ ὁμιλία. 

ΚΡ σύμφημ᾽. ἀνηκουστεῖν δὲ τῶν πατρὸς λόγων 40 
οἷόν τε; πῶς οὐ τοῦτο δειμαίνεις πλέον; 

ΗΦ. αἰεί γε δὴ νηλὴς σὺ καὶ ϑράσους πλέως. 

ΚΡ, ἄκος γὰρ οὐδὲν τόνδε ϑρηνεῖσϑαι" σὺ δὲ 
τὰ μηδὲν ὠφελοῦντα μὴ πόνει μάτην. 
ὦ πολλὰ μισηϑεῖσα χειρωναξία. 48 
τί νιν στυγεῖς: πόνων γὰρ ὡς ἁπλῷ λόγῳ 

τῶν νῦν παρόντων οὐδὲν αἰτία τέχνη. 

ΗΦ. 

ἘΡ' 

ΗΦ. ἔμπας τις αὐτὴν ἄλλος ὥφελεν λαχεῖν. 

ΚΡ, ἅὅπαντ᾽ ἐπαχϑῆ πλὴν ϑεοῖσι κοιρανεῖν. ᾿ 

ἐλεύϑερος γὰρ οὔτις ἐστὶ πλὴν Ζιός. 60 

ΗΦ. ἔγνωκα τοῖσδε. κοὐδὲν ἀντειπεῖν ἔχω. 

88. προύδωκεν π“ῖ6 κλέψας ὦπα- 
σεν 8. --- Ζπιη Βορίπη ἀθ5 ρϑ- 
τοϊχζίθῃ Ζπιθροβρυῆοιβ Βαὺ Κυαΐοβ 
ἄγθὶ (νρ]. 618), ἴτὰ ΕὈΙσοπάθη ἱπη- 
ΠΟΥ Ζ076Ὸ6Ὶ ὕϑυβθ, Ηβθρμββίοβ (581:- 
ΤΟΙ ὉΠΡΘΠ Δ] θηΘη ἃ. ἀρβῃ 8} Ὁ ΚαγΖ 
ΔησΘθαπάθηθη δ θβθη βϑπηδ (5) δα- 
ἸΔΟΥ ΘΙπθη ὕριβ. --- ὅστις “Ὑοἷη 
ΒΟΙΟΒΘΥ αοΥἢ (φυδ!! αν) ὙΒΊ. 189, 
Ῥρυβ. 144 παῖς δ᾽ ἐμὸς τάδ᾽ οὐ 
Σρτεδῶς ἤνυσεν νέῳ ϑράσει ὅστις 

. ἤλπισε. 
89. δεινόν ὝΟΙ τηϑοῃεσ. Υ Ὑγτ- 

Καπρ’: γ8]. ϑορύ. 1031 δεινὸν τὸ 
κοινὸν σπλάγχνον οὗ πεφύκαμεν, 
ϑ0ΡΒ. ΕἸ. ττὸ δεινὸν τὸ τίκτειν 
ἐστίν, Επτ. Απάᾶν, 986 τὸ συγγενὲς 
γὰρ δεινόν, Ῥμδπη. 886 δεινὸν γυ- 
ναιξὶν αἵ δι᾽ ὠδίνων γοναΐί, ἼΡΒ. Α. 
911 δεινὸν τὸ τίκτειν καὶ φέρει 
φίλτρον μέγα. --ὀ ὃδμιλία: Θαϊπί. 
4.66]. 321 οοπβαθίμαο 8]16Ππ085 δἐΐδπι 
δ.0 π8}1ἃ ποοθββι61η6 Του 86 60ῃ- 
Ἰυποΐοβ ΘΟΙΏΡΟΠΘΥΘ οὖ δα β,γΡ  Υ6 
οὔβο115. Ῥοὐθϑῦ. 

41.,΄ οἷόν τε, Ἰϊορῖ; νρ]. ᾿ΔυΙβίορΡΒ. 
ΤΉΘβπι. 8 οἷόν τε... παρὰ σοῦ πυ- 
ϑέσθϑαι; --- πῶς οὐ: νρὶ]. 589, Τῦ9, 
ΒΌΡΒ. Αἱ. 611 ἡμεῖς δὲ πῶς οὐ 
γνωσόμεσϑα σωφρονεῖν: Αὐ]βίορῃ. 
Ναῦ. 898 καὶ πῶς, εἴπερ βάλλει 
τοὺς ἐπιόρκους, δῆτ᾽ οὐχὶ Σίμων᾽ 
ἐνέπρησεν: βου, Ραπθρ. 8 11ὅ πῶς 
οὐ χρὴ διαλύειν ταύτας τὰς ὃμο- 

λογίας; --- δειμαένεις αὖ ΒοΖΙΘῃθηρ' 
δαΐ ἀδ5 γουμ θυ θη 896 δεινόν. 

42. ὍΘ οὐβίθ τ. νοι ῬΘΥΒΟῚ 
γο εἰμὶ πιῖτγαὰ βϑ]ῦθμου θρΘ]856 5 
(81. 118, 346,. 320, 878, 987); 
ὨᾺ Ὀ61 ἕτοιμος ᾿ϊδὲ ἀ16 ὙΥορίδεθατς 
σον Ὁ ΒΏ]1ΟΒ, ΒΟΒᾺΣ ΟὨη6 ἐγώ (ϑορΕ. 
ΑΙ. 818 χωρεῖν ἕτοιμος, Ο. Ἐ. 92, 
Επν. Μοὰα. 612). Ὁπίθη 478 σῖτά 
ἃἀδ5 [θῃ]θηθ σύ ἀθγοι 488 νογϑπῖ- 
σθμθηᾶθ σεαυτόν γογίτοίθη. Κυᾶρϑυ 
Ϊ 8 62, 1, δ. 

46. νὴν εἰθῃῦὺ δὶ ἀθῃ ΤΥΔΡΊΚΟΤΗ 
ἔν 8116. Οββοβ)θομίοσ ἴπὶ ϑησταν. 
Μ16 1Π| ΡΙΌνΑΙ. Κνᾶρον ΠΕ 861, 1, 
18. -- ὡς ἁπλῷ λόγῳ 8. τ. ἃ. ὡς 
ἁπλῶς εἰπεῖν, γ61. 91. 

48. Ἐπ7. ΤΡΙ. ΑΔ, 80 τἀξίωμα δὲ 
ἄλλος τις ὥφελ᾽ ἀντ᾽ ἐμοῦ λαβεῖν 
τόδε. 

49. θὲ ράβῃξκο ἰδ: ἜΠπ 8η- 
ἄργο Υ ἅγαθ μΒαῦ π]θᾶρθυ οἷπθ πάθος 
Βᾶγαρ, 841165 ἰδοῦ δΌμβηριρσ ππαὰ Ζὰ 
ιραδὺ απ Οθμούβδηη νϑυρῆϊοπίθῦ 
δαΐβου ἄθιὴ 8 ἀ6. ϑριζα 4685 ὅδη- 
ΖΘ βῦθ μάθῃ Ζθαβ, ἀδ. 81161π 8116 
Ζᾷ ὈΘἔθΒ] θη, ηἰθιηδιιάθπι Ζὰ Β6Βου- 
Ομθη μαὺ (ὑπ᾽ ἀρχᾶς οὔτινος ϑοά- 
ξων ϑυρρ!. 595)". --- ἐπαχϑῆ “τοὔὖ 
Τά ον ν ἄτ σθτα γϑυθαπαθη. - κοι- 
ρανεῖν τηῖῦ Πεύ. ψῖθ ἄρχειν 940, 
ἐπιδεσπόξει στρατῷ Ῥοτβ. 241: Κτᾶ- 
σοὺ 11 8 47, 20, 8. 

51. τοῖσδε “ἅτι 61, νγᾶβ Βῖθυ γοῦ- 
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ΚΡ, οὔκουν ἐπείξῃ τῷδε δεσμὰ περιβαλεῖν. 
ὡς μή σ᾽ ἐλινύοντα προσδερχϑῇ πατήρ: 

ΗΦ. καὶ δὴ πρόχειρα ψέλια δέρκεσϑαι πάρα. 

ΚΡ, βαλών νιν ἀμφὶ χερσὶν ἐγχρατεῖ σϑένει 5 

ῥαιστῆρι ϑεῖνε πασδσάλευε πρὸς πέτραις. 

ΗΦ. περαίνεται δὴ κοὐ ματᾷ τοὔργον τόδε. 

ΚΡ, ἄρασσε μᾶλλον, σφίγγε. μηδαμῇ χάλα. 

δεινὸς γὰρ εὑρεῖν κἀξ ἀμηχάνων πόρον. 

ΗΦ. ἄραρεν ἥδε γ᾽ ὠλένη δυσεκλύτως. 60 
ΚΡ. καὶ τήνδε νῦν πόρπασον ἀσφαλῶς. ἵνα 

μάϑῃ σοφιστὴς ὧν Ζιὸς νωϑέστεροο. 

σοι". -- οὐδὲν ἀντειπεῖν, πϑγα] 0} μὲν, Επγν. Ῥῃδη. 1484 ἔκλαι᾽ ἐϑρή- 
τὸ μὴ οὐ τὰ ἐπιτεταγμένα ποιεῖν. 

δ. δεσμὰ περιβαλεῖν: αἴ6 Αὐξ. 
Ἰὄβυπρ 1πὶ [ἀπέξζοη Επίβα Πα οὖ βίο ἢ 
1τῇ ῬΥΌΠῚ. ΠῸ1 ΘΙΏΤΊ8)}, Ὑ716 516 ἄθρθυ- 
Βατπρὺ βθῃν βϑ]εῃ 186. ΥΩ]. χὰ 2. 

ὅ8. ἐλινύω ΒΙΟΥ ἀΌΒο]αῦ, ταῖὺ ἄτα 
Ῥαυθοῖρ 529.; 

ὅ4. ψαλιον μὲν (ψαάλια Βαὺ ἃῃ 
ἘΠΒΘΙ͂ΘΥ 516116 416 Ὀθβύθ Πδη βου) 
τὸ νοῦ ἵππου. ψέλιον δὲ (ψέλια 
ΒΘ Όεα δπάογθ Ηδπαβομυ οι) τὸ 
ἄκροις βραχέοσι περιτιϑέμενον κό- 
σμιον Αγατποπῖοβ. Μιῦ βοϊομθη Αυτη- 
παρα ἰδὺ ἴπ ἅδῃ ΟΌΘη ὃ. ΌΝ. 
οὐ μηΐθη Οομδ] θη Ῥτγομιθίμθιβ 
ἀηρθμρίςοῦ. --- δέρκεσθϑαι τοῖς Β6- 
Ιθμαμρ. φαΐ προσδερχϑῇ. : 

δ6. νίν: τὰ ψέλια ὅ86}0]., γΡ]. τὰ 
40. --- 16 σοὶ ᾿δὔϊνθ ἜΣ 
σϑένει. . δαιστῆρι σΘ ὈΘη 16 ἸΏ ΠΟΘ 
Κυδί υπὰ ἀδ85 αΐδετο Μι68] δη, ἃ. 1. 
ἐγκρατῶς ϑεῖνε ῥαιστῆρι (ἀγπδχιῖ- 
ΒΟΒΘΥ --- Ἰηδίσαμηθηΐα! ον Πδί1ν). -- 
ῥαιστῆρα κρατερὴν δαὺ Ἡδρμ βῦοβ 
ἹΠ 18.411. 

ὅ0. ϑεῖνε πασσάλευε: ἀδ5 Αϑγη- 
ἀδθίοπ ϑησὺ ἀδτητῦ φιβαηίτηθη, αδ [8 
ἀϑὺ δοἷπβε ΒεοσυιτἊξ ἀστοῃ τη68- 
γθτ ὕϑυρδ Ὀθζοιομηοὺ ψῖτα, νοι 
ἄθπθη ἀδ8. φυγθιῦθ πϑομ ΠΟ ΚΊΙΟΠΘΥ 
δῦ 2418 ἀδ8 οὐβίθ, υρὶ]. ὅ8, 141, 
892, 608, 698, 9817, ῬοιΒ. 426 ἔπαιον 
ἐρράχιξον, 408 παίουσι κρεοχοποῦσι, 
Ομο. 290. κινεῖ ταράσσει, ϑερῇ, ὅθ 
χωρεὶ κονίει, 186 αὔειν λακάξειν, 
ΒΌΡΒ. ΑΙ. 116, 811, 844, 988, Δηΐ. 
1087 κερδαίνετ᾽ ἐμπολᾶτε, 4885 ὈξίουΒ 
γουκοιητηθηῆθ σπεύδωμεν ἐγκονῶ- 

-. 

νει Ὁ. ἃ. 

δ]. ματᾷ: διατρίβει, χρονίζξει 
Ηθβυοη. 

ὅ9. Ε]. ΑΥΙβίοΡΙ. ΗΙ. 108 ποι- 
κίλος γὰρ ἁνὴρ κακ τῶν ἀμηχάνων 
πόρους εὐμήχανος πορίζειν. 

61. πόρπασον: ἀὼ8 ἃ Μ|ὶ ἴῃ 
πόρπαμα (Βανι. ΕΒ]. 820), νρ]. ἐκ- 
ϑοινάσεται 1025 (ϑοίναμα, Ἀρσ. 
1602 ϑοινατῆρος), ἀϑὴη ἃπᾶθτθ Ὀ6ὶ 
ἄθη ΤΥΘΡΊΚΕΡΗ γον οιητπθπθ Εον- 
ΤΟ) Μ16 εὐνατήρ, εὐνάτειρα (Ρεσβ. 
1617), ποινάτωρ; ΒθΟἢ ἱπποβάμων 
ππΐθη 806 τ ΞΌΡΡΙ]. 284, ἑχατογ- 
κάρανος 888 (καρανοῦσϑαι), κυνα- 
γός, βαλός, γάπεδον, γάμοροι, γάπο- 
τος, ἕκατι, δαρόν, δάιος ἃ. ἃ. 

62. σοφιστής μοϊίθ Ζὰν Ζοιὺ (65 
- Αβοθυ]οβ ποῖ πἰομὺ 416 Εἰδέουβομθ 
Βραθαύαπρ, σι ̓ οηθ 465 ΥΥ οτὺ ἀστοῖς 
Βοκτοῖθβ᾽ παπᾶ Ρ]αίομβ Εἰμϑαί5. ου- 
Βαϊΐεπ μαὺ. ΥΈ]. Αὐμθη. ΧΙΝ ν. 
682 [9 πάντας τοὺς χρωμένους τῇ 

τέχνῃ 'ταὐύτῃ (τῇ μουσικῇ) σοφιστὰς 
ἀπεκάλουν, ὥσπερ καὶ Δἰσχύλος 
ἐποίησεν “εἴτ᾽ οὖν σοφιστὴς κᾶλα 
παρπαίων χέλυν. ΑΌΘΥ ΔΌ6 ἢ ταῦ 
ΔΟΥ ΡΝ ΥΠΉΣΤῚ Βραθαΐϊαμπρ᾽ (6 Σ 
Υγεῖβθ, ἀθι ἀθι θην, ἀθὺ ἀσγοῃ Ὀ6- 
Βομάθυθ Οβομι ΚΙ Ομ Κοὶῦ 5108 Απε- 
ΖΘ θμ46) Καὰῃ α16 Ὑουβίθ! ] ρ' 
468 δα 1] πο Αὐἰγθίθηβ τ. ἀθὺ 
Οπβίθηἰαίϊοη νϑυκηϊρίς βθῖῃ. 50 ΒΙΘΥ 
ΜΙ16 944: (ΕἼ Μ01} 80 6186 ΞΘ; 
ΘΙ τπιὰΐ5 ουδἤγει, ἀδ[5. βϑῖηθ ὟΥ εἷβ- 
μοιῦ ἀθὺ ΝΥ δἰβῃθιῦ ἀθβ Ζθιβ σϑϑθῃ- 
ἄρον Βοβοδγβηκύμοιῦ ἰδ", 



38 ΑΥΣΙΧΎΛΟΣ 

ΗΦ. πλὴν τοῦδ᾽ ἂν οὐδεὶς ἐνδίκως μέμψαιτό μοι. 

ΚΡ ἀδαμαντίνου νῦν σφηνὸς αὐϑάδη γνάϑον 

στέρνων διαμπὰξ πασσάλευ᾽ ἐρρωμένως. δ 

ΗΦ. αἰαῖ. Προμηϑεῦ, σῶν ὑπὸ στένω πόνων. 

ΚΡ σὺ δ᾽ αὖ κατοχνεῖς τῶν Ζιηός τ᾽ ἐχϑρῶν ὕπερ 
στένεις: ὕπως μὴ σαυτὸν οἰκτιεῖς ποτε. 

ΗΦ. ὁρᾷς ϑέαμα δυσϑέατον ὄμμασιν. 
ΚΡ, ὁρῶ κυροῦντα τόνδε τῶν ἐπαξίων. το 

ἀλλ᾽ ἀμφὶ πλευραῖς μασχαλιστῆρας βάλε. 
ΗΦ. δρᾶν ταῦτ᾽ ἀνάγκη. μηδὲν ἐγκέλευ᾽ ἄγαν. 

ΚΡ ἢ μὴν κελεύσω κἀπιϑωύξω γὲ πρός. 

64. Μιῤ ἀρὰ Εριμοίου αὐθάδης 
Ἰϑ (50 510} ἀὰ8 Ἠουηθυῖβομθ νηλέϊ 
χαλκῷ, λᾶας ἀναιδής γΘΥΡΊ ΘΙ ΟΠ ΘΗ. -- 
Ζ2ι γνάϑος Υ5]. γένυς ἴγὰ Θ΄ΠΠ6 νΟῊ 
πέλεκυς ΞΟΡΒ. ΕἸ. 196 α. 485, ΡὨ1]. 
1208, πελέκεων γνάϑοις ΕΓ. ΚΥΚΙ. 
89. --- Π16 5.6116 61 Ηββῖοα. ΤΉθορ. 
521 ἵ, δῆσε δ᾽ ἀλυκτοπέδῃσι Προμη- 
ἁέα ποικιλόβουλον δεσμοῖς ἄργα- 
λέοισι μέσον διὰ κίον᾽ ἐλάσσας, 
πὸ Ζζὰ Κοπδέγαϊθγθη ἰθὺ ἐλάσσας (τὰ 
δεσμὰ) διὰ μέσον κίονα (ἸπΠά6Π1 ΘΥ 
16 ΒΕ ββθίη υηϊδίθη ἴῃ αἴ6 5816 
Βἰπθῖη ἰγ]6 07) ψαγτάθ τηϊβυουβίθπα- 
ΠΟ ἐλάσσας κίονα διὰ μέσον (τὸν 
Προμηϑέα) Κοπϑίγαϊοτῦ, σῖθ δαΐ 
δἴπθι δἰΐθη ἃὰ8 ΟἸΙα51 ΒΌΒΙΩ ΘΠ 6. 
ΒΟ τ υζῆσαγσοη 856 468 ΒΟΥ ΠΘΥ 
ΜαΒθαμηβ (πο. 1122, Ο. “8 Ππ Ατοϑο]. 
Βοιίγ. Ταῦ. Ὑ1Π) Ῥειουηθύμθαβ σθ- 
Ρίδ!ὺ ἀατροβίβ]!ῦ ἰδ. Π1688 ΤΟ ΠΘΓΘ 
γουβίθι!απρ ᾿ἰδῦ σοῃ Ἀβοῃυ]οβ ἴῃ 
οἴη σϑοισηθύοσθ ἃ. ἐὰν ἄθη ΑΠΌΠΙΟΪΚ. 
δυ συ σ]Ἰομουθ νϑυσαπαο]ύ. ἰΠΟτῖρ Θη5 
ἰϑὺῦ δομ τη ἀο᾽ Ἠρβϑιοαϊβομθη ΠΔΥ- 
Β[θ Παρ 445 Βα ἄθν δ] ίθεθη ϑδαρθ 
ΒΟΠΟΠ σου απο], πγθ]ομ6 πηΐθυ θυ 
σα]. οἴπθη κίων οὐράνιος, Θἰπθη 
ἴΪη ἄθῃ ΗϊηΠ)6] ΘΠ ΡΟΥΘ ΠΘΗ 
βριύζθη ΒΕΥΡΚΘΘΘΙ, γουβύαπ θη μδίίθ. 
ΥΕ]. ζὰ 849. 

606. ὑπό 20. Αῃραὺῦθ ἄθν ὕτ- 
Βδ 8 (Ἰμίο]ρθ, ψορθη7) ΝΘ ΤΒακ. 
1 8ὅ ὑπὸ ἀνέμων χαὶ ὑπὸ ἀπλοί- 
ας ἐνδιέτριψεν οὐκ ὀλίγον χρύνον, 
ΙΑ 8 ὑλώδης τε καὶ ἀτριβὴς πᾶσα 
ὑπ᾽ ἐρημίας ἣν (ἡ νῆσος), ϑ0ΡΒ. 
Απῦ. 2921 ὑπ᾽ ἐλπίδων ἄνδρας τὸ 

ΒΆΘΗ 
εὐαγγέλου 

κέρδος πολλάκις “διώλεσεν, 
Ἀρ. 4158 πυρὸς δ᾽ ὑπ᾽ 
πόλιν διήκει ϑοὰ βάξις. 

61. αὖ κατοκνεῖς: 806, --- ἐχϑρῶν 
ὕπερ: Ὀ6Ὶ ἄθῃ Τυδρίκουη σιγὰ 416 
Ῥυϑροκβιύίοη δᾶυδρ ἄθιῃ ϑαθβέθηεν 
ῃϑορρσοβοῦχθ, ΘῈ ΠΟΟ οἷη Αὐ- 
ὑσιθαῦ (2. Β. θὅ8 οἷ θη.) πβοῖ- 
ξοΙσὶ; δαίβογάθαι παϑὺ ἴτπὶ ΤΥΪτηθῦθυ 
16 Νϑομβύθι!αηρ (πη ΑΠδΒίγΟΡ ΗΘ) 
Θο ΟΠ ΠΠ10Ὲ τπν ἀδηη βἰαίδ, ΤῈ πη 
α1ὸ Ῥυιδροβιύθίοη δὴ ἀὰ5 Ἐπᾶθ ἀ68 
Ὕουβοθ Ζὰ βίθῃθῃ Κομιηῦ, τι. ΦΥΤΘΥ 
61 ἄθῃ ῬυΑΡοβιοπθη περί, μετά, 
παρά, ὑπό, ὑπέρ, ἀπό α. ἐπί, πτϑπῃ 
516 τηϊῦ ἀ6π) “6. γοιθαπάθα Βμᾶ; 
τηϊῦ θη Ἰαὐϊν Ὀ6Ὶ Ἀβοιγ]οβ ὑπό ᾿ 
ΠΌΤ πηΐθη 80, Ῥο18. 190, ἐπί [ ΒΌΡΡΙ. 
1003, μετά Ῥαι9. 618: τοῖα Αθο. περί 
Ῥρυβ. 61, ΘΠ 68 ἀοτὶ πΙομύ οἷς 
πέρι σοί ίβθη Βαϊ. : 

10, ὁρῶ αϑεϊκῦνο!}}] πο ὁρᾷς. 
11. μασχαλιστῆρες 5064 Εἴβοη- 

σατίθ, ψϑῖοηῃθ δὰ Ὀρθίάθη ϑοῖΐθοθ. 
ἔδβύροπεαρσθ πθυάβη. - 

12. )κ5 ᾿Αβγῃαθίοῃ. ἀθὺ Ὀθίάθη 
ϑῆϊζο ([ἅν ἀνάγκη γὰρ ταῦτα δρᾶν, 
γ6]. χὰ 818 ἔ) Ὀθζθιομπθὺ ἀθη Αβδκὺ 
465 ΠηΊΠσθα. ὙΕΝ Κυῶᾶσϑυ 1 8 ὅ9, 
Ἐ ΒΟ Ὥθη ὕπν! θη) 
ἄδθοϑι ἀϊο ον Μδμπαπρθα 
ἀγᾶοκι ἀθο ἀδ5 Κοιπηροβίξαπι ἐγκε- 
λεύειν (᾿ἀγϑῖη ΒΘΥΥΒΟΒ ΘΙ) δ.ῸΒ. 

18, Τί Βεύθαθσαηρ ἦ μήν ταῖὐ 
ἄφια αἰδδκίνοἹ! σψ]θαθυβοϊθη κελεύ- 
εἰν σϊοθῦ ἀ186 ἰγούίσίσο Βὔοκβιομίβ- 
Ἰοβιρ κοιῦ σθσθὴ ἀἃ5 Ὑουϊδησθη ἀθ5 
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χώρει κάτω. σκέλη δὲ κίρκωσον βίᾳ. 
ΗΦ. 

ΚΡ 

καὶ δὴ πέπρακται τοὔργον οὐ μαχρῷ πόνῳ. Τό 

ἐρρωμένως νῦν ϑεῖνε διατόρους πέδας" 
ὡς οὑπιτιμητής γὲ τῶν ἔργων βαρύς. 

ΗΦ. ὅμοια μορφῇ γλῶσσά σου γηρύεται. 

ΚΡ σὺ μαλϑακίξου, τὴν δ᾽ ἐμὴν αὐθαδίαν 

ὀργῆς τε τραχυτῆτα μὴ ᾿πίπλησσέ μοι. 80 
ΗΦ. 

ΤΩΡ. 

Ἡδρμξββῦοβ δῃ. -- ἐπιϑωύξω: γρ]. 
211, γὸ ἀθὺ 5010]. Ῥοιηουκὺ ἡ μετα- 
φορὰ ἀπὸ τῶν κυνηγῶν, 899, 1041, 
Ἐπι. ΗΙΡρΡ. 219 κυσὶ ϑωύξαι. --- 
καὶ --- γέ, οὐ απϊάθηι: γὲ ἀϊθΘηὺ Ζυ 
Ἡδυνουπμθθυπρ ἀοΥ βὐβυκούθη Β6- 
ΖΘΙΟΠηαπρ,, γ5]. Εν. Ῥμῃδη. 619 
ὅς μ᾽ ἄμο: ρον ἐξελαύνεις - καὶ 
χκατακτενῶ ὙΣξ πρύς. - πρός: πρὸς 
δέ 929, καὶ πρός ΟΠο. 299. Κυῶροι 
[8 68, 2, 3. 

14. διὰ τοῦ “χώρει κάτω’ τὸ 
μέγεϑος ἐνέφηνε τοῦ δεσμευομένου 
ϑεοῦ ὅ0}0)]. -- κέρκωσον ἀντὶ τοῦ 
κρέκωσον 010]. Π]. 34, 212 πρέκος. 
016 δου Εουτα κέρκος (οἰγο115) μαΐ 
510}. ἴῃ Νδιθη 68 ψορθὶβ (Οά. 
18, 80 ἰρηξ κίρκος) οὐ μα]ίθη (857); 
Θο ἢ Κοπηῦ αἀοὺ δἰἰίβομθ ΠΙδ] δ κῦ 
ΒΟΣΩΘη ττῖθ φάρξαι ἔϊτ᾽ φράξαι, 
δαρχμή [ἂν δραχμή (Μεοξε 6818). 

10. διατύόρους πέδας: πέδας τὴ 
Δ] Θ θίηθη πη 6 6 δ; διατύρους 
(ρϑββίνιβοι, βομϑὺ σϑυ ΠΗ] 100} αἰκυϊ- 
ὙΙΒ0} Μ6 181) ὈΘ2ΙΘηῦ βἰομ πιομῦ 
δα} ἀ16 ΤΠ δομου, ὑπ 6 1016 ἅ16 ΕΘ586]η 
ἘΤΒΡΥ ΠΡΊΝ μαξέθῃ (ϑομαϊχ, ἥδυ- 
ΤΏ), ΒΟ θυ ὈΘΖϑΙ ομπϑὗ ἃΐο ταῖὐ 
Νάρϑθιη ἀυτοβθοινῦθη ἘΕ68- 
561}, σὶρ ὅόορῃ. Ὁ. Ν᾿. 1084 διατό- 
ρους ποδοῖν ἀκμάς ἀ16. γοη Ναο]η 
ἀαγομβύοομθηθη Εἰτιβδρὶίσζθη. 80 
ϑοθ ϑεῖνε δα α16 ἀπτοῃρο- 
{Υϊ  θοπθη Νᾶρ6], σ ]οῆθ. Ζαμὶ 
ΟΠ] 588. ΠΟΟμ ΘΙπτη8] [θβύρ ΚΙ ορίς 
θυ ἄθῃ 50116π. ἴΠ06: 416 Αὐῇύβαηρ 
γ6]. ζὰΟ 2. 16 ρθιομθ Αὐβδβαησ 
Ππαοὺ 5106. Ὡοοἢ; ἀγθί μη] (278, 680, 
809). 218 δύ 416 σιχεϑῖΐθ πᾷ αὐἰεἐ 
Κανχθ ἀστοι οἷ υγθὶβ] ]σ 65 ὙΥουῦ 

- 

στείχωμεν᾽ ὡς κώλοισιν ἀωφίβληστρ᾽ ἔχει. 

ἐνταῦϑα νῦν ὕβριζε καὶ ϑεῶν γέρα 
συλῶν ἐφημέροισι προστίϑει. τί σοι 

(δια) σϑθϊ θέ, 809 [ο]σὺ οἵη ἀτγοὶ- 
ΒΙΠΠΌΙσΟΒ, 080 ψ6 Πῖθι οἷπ σἱρυ- 
Β1101ρ65 Ὑγ οὐὗ. 

11. ὙΕΩῚ. ὅ8, 68. -- ἐπιτιμητής: 
ΥΡΊ. Ῥογ8. 857 Ζεύς τοι κολαστὴς 
τῶν ὑπερκόπων ἄγαν φρονημάτων 
ἔπεστιν, εὔϑυνος βαρύς, ὅϑοΡἈ. 
ἕγρτη. 490 κολασταὶ κἀπιτιμηταὶ 
κακῶν, Εἰαγ. ΒΌΡΡΙ. 2ῦδ τούτων κο- 
λαστὴν κἀπιτιμητήν, ἄναξ. 

18. ὅμοια μορφῇ: ὡς ἐκτραπέλου 
(ΔΌΒοΟΠ 6}116}) πεποιημένου τοῦ 
προσώπου (ΜίεΑ5Κ6) αὐτοῦ ὅϑ6Πο]. 

19. μαλϑακίζου: ἄρογ ἀ16 Βε- 
αἀθαύαηρ' 65 Ππηρογεύϊνβ υρ]. Κυᾶσου 
Ι ξ 54, “, 2, 

80. ὀργή “εἰΐονυπάθθ, ποίξιρθϑ 
γγδβϑοη. 

81. ον εν κώλοισιν ᾿ἰδὺ τὸ- 
σίου γοὴ θη ἴῃ ἀμφίβληστο᾽ ἔχει 
Ἰδροπάθῃ ΒΘρη ἀμφιβάλλειν. -- 
Ηθρμᾶβίοβ βϑῃηῦ, πϑμγθπα Κυδῦοβ 
ΠΟΘ βθίποπῃ ΗΌΠΒπΘ [μι τϑοὖ, 
ΤᾺΒΙΡ βθῖπθθ γεσθθ. 80. ἰδϑὺ ἔϊν 
ἄθῃ Ἀυσθημθηάθη ϑομϑαβρί Ιου Ζεῦ 
ΒΘ ΟΏΠΘΗ, ἔν α16 Π 0116 ἀθ5 Ῥγοιηθ- 
ὑπθτι8 5100} ΘΙ πσαυ]ο θη. ὅ., οθθη 5.22. 

82. ὙΕ1. 1]. 21, 120 τὸν δ᾽ '4χι- 
λεὺς ποταμόνδε λαβὼν. ποδὸς ἧκε 
φέρεσϑαι, κ καί οἵ ἐπευχόμενος ἔπεα 
πτερόεντ᾽ ἀγόρευεν᾽" ἐνταυϑοῖ νῦν 
κεῖσο μετ᾽ ἰχϑύσιν κτῖ., Οα. 18, 106 
ἐνταυϑοῖ νῦν ἢσο ἐὐὰξ τὲ κύνας 

τ᾽ ἀπερύκων κτλ., Αὐϊϑίορ. ΤΉ Θβμ. 
1001 ἐνταῦτα νῦν οἰμῶξι πρὸς τὴν 
αἰτρίαν, 65ρ. 149, ΡΊαῦ. 791. 

88. ἐφημέροισι: 85. χὰ δὅ40 Υρὶ]. 
258, 945, ἔπιν, Οτθϑί. 910 ἰὼ ἰώ, 
πανδάκρυτ᾽ ἐφαμέρων ἔϑνη πολύ- 
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οἷοί τὲ ϑνητοὶ τῶνδ᾽ ἀπαντλῆσαι πόνων; 

ψευδωνύμως σε δαίμονες Προμηϑέα 8ῦ 

καλοῦσιν: αὐτὸν γάρ σε δεῖ προμηϑέως. 

ὅτῳ τρόπῳ τῆσδ᾽ ἐκκυλισϑήσῃ τέχνης. 

ΠΡΟΜΗΘΒΥΣ. 

ὦ δῖος αἰϑὴρ καὶ ταχύπτεροι πνοαὶ 
ποταμῶν τε πηγαὶ ποντίων τὲ κυμάτων 

ἀνήριϑμον γέλασμα παμμῆτόρ τὲ γῆ. 90 

πονα, Αυὐ]βῦ, Νὰ. 2928 (ϑοκταῦίθβ 
πὶ οἷ Θοὐθ) τί μὲ καλεῖς, ὦ ᾽φή- 
μερε: ΟἼο. Τυβο. 1 59, 94 δἃρυὰ 
Ἡγρδπΐπι Πανίατα.. Αὐἰδίοξβ!δβ αἱ 
Ὀδβίϊο αβ αὐϑϑάδπι πδ 861, απ88 ὉΠΌΤΩ 
αἴθ νἱναπῦ (Ατιβίοίθ]θβ Η. Δῃ. Ν 
19 ποὺ ἀἴθβθ8 ΤΊθσομθη ἐφή- 
μερα)ὴ.. .. Οοπέεσ ποβύγϑμι ΟΠ ΡΊ881- 
τηϑτη δθϑίαϊθπι οὔτῃ αεἰδγηϊξαιδ: 1η 
οδἄθηη Ῥυοροτηοάθτα Ὀγουϊίαίΐα αὐϑ 
1186 Ὀθϑβϑύϊοϊαθ ΥΘρΡΘυ ΘΠ] Υ. 

86. ΄Ά6 Κοπβίγυκίίζοη δεῖ τινά 
τινος πᾶθὺ 5100 Ὀ61Ὶ ΑΒοθΎ]05 ΠῸΣ 
πῖου, δίξευβ θδὶ Ευυρι68 (Ηδκ. 
1021, Ῥμῃύη. 470, ΗἸΡΡΟΙΪ. 28, Ιοῃ 
1018, Ηδτο. 1010, ΒΠ68. 881). ΥΙ. 
Κνυῦρσεον ΠΠ ἃ 47, 106, 2. -- προμη- 
ϑέως: ἄον ΠΙομύου μαῦ 510} α61ὴ 
ΕΠδκὺ ζα]16 086 οὐ]ϊααθί, προμηϑεῦύς 
815 ΑΡρεϑι]δῦναμη σὰ Ὀγδῦομθι. Εὐγ- 
τη] ΟΘΊΒΟΠΘ Προαϊαησθη ἀοὺ ΕἸσθη- 
ΠΔΤΉΘῚ 5|πὰ 61 ΑΑβοῦγ!οβ ὈΘΙ1ΘὈύ 
πϑ 0 ἄθηι ἀρ. 681 Δ αΒΟΘΒΡΥΟΟΠΘΠΘΗ 
Οταπάβαΐζε: τίς ποτ᾽ ὠνόμαξεν ὧδ᾽ 
ἐς, τὸ πᾶν ἐτητύμως; μή τις ὅντιν᾽ 
οὐχ ὁρῶμεν προνοίαισι τοῦ πε- 
πρωμένου γλῶσσαν ἐν τύχᾳ ν ἕἔ- 
μῶν: Ὸ Ἑλένα 15 ἑλέναυς, ἕλανδρος, 
ἑλέπτολις Βοάθαξες σῖγα; νρ]. ΘὈα. 
1080 ᾿“πόλλων -- ἀπίδλλων ἐμός; 
ἀμάογθβ δερί. θὅ8, 829, ὅ80: γϑ]. 
5: 10 ὅ9᾽ οὔ νὺ τ᾽ Ὀδυσσεὺς - 
χαρίξετο ἱερὰ ῥέζων; τί νύ οἵ τό- 
σον ὠδύσαο, Ζεῦ: Βπτ. Ῥμδη. 686 
ἀληϑῶς δ᾽ ὄνομα Πολυνείκην πα- 
τὴρ ἔϑετό͵ σοι ϑείᾳ προνοίᾳ νει- 
κέων ἐπώνυμον. Ζατα ΟΘαΆΠΚΟΙ 
γ95]. απὔοη 4τ4 ἢ, ἃ. 416 ἀοτὺ ἃ. 86. 
Μαγοῦβ Αν 51 

81. ὅτῳ τρύπῳ ἐκκυλισϑήσῃ: 
γε]. Ευτ. Μρᾶ. 822 οὐκ ἔχεις τέ- 
χνην, ὅπως μενεῖς παρ᾽ ἡμῖν, 
ἼμΌΚ. 1 101 ἔδοξε αὐτοῖς -- 

᾿λέγω, ἀνακλαίομαι. 

σκέψασθαι, ὅτῳ τρόπῳ ἀσφαλέ- 
στατα διαπορεύσονται. -- τέχνης: 
τῶν δεσμῶν 5Ξ6Π0].; δἷη ΔΒΘΘΥΘΥ 
τοῦ τεχνηέντως κατεσκευασμένου 
δεσμοῦ, ΥΕΊ. ΒοΡΒ. Ο. Κ, 412 Ἀρα- 
τῆρες εἰσίν, ἀνδρὸς εὔχειρος τέχνη, 
πηΐθη πὰ ΕἾρτα. ΠΠ]Π ἀθ8 Προμ. λυ. 
8 ατδ Τ]56Υ 50] ] γί ὑγαπβυ θυ Όογῳ- 
ἰὰ8. -- Ῥτοιμθίμθυβ δῦ 8δῃ 816 
ΟἸΙθάθτη ροἔθββθιῦ, 80 ἀδ[β οὺ 5108 
ποὺ τὔμγθη τ. τοσοη Καπη. 98- 
ἄστοι πίρὰ πν ἀ6. Ἠδπηά]υπσ ΜΠ - 
ΘΟ] σταῖῦ ἄθμὶ δυτηθῃ Πυ] θὲ. 6δὺ- 
γτοσὲ (γρὶ. 832); ΖρΊθΙο ΔΌΘΥ στὰ 
ἐᾶν ἀ16 Αὐϑμσαηρς ἀον Ὁταβίδπα, 
ἀεῖβ αἴθ ΕἸσ (65. Ργοιηθί Θὰ 
πϑΒγθμα ἀθ5 σϑῆζεῃ ὐΐοκοθβ τὑπ- 
ῬοσΘρΊοἢ. Ὀ]οΙ δ, τηοϊνιοσὺ. ΥΡΊ. 
Οὔδθη 5. 21. 

88---197 “πού ὅοθπμο: Ρσγο- 
τ Θ 658 81161π. 
88 Ε΄. Ζὰ ἄοτ ̓ ἈΒγαπηδ᾽ νρ]. 1]. 8, 

2τ ἠέλιός 8 ὃς πάντ᾽ ἐφορᾷς καὶ 
πάντ᾽ ἐπακούεις, καὶ ποταμοὶ χαὶ 
γαῖα, ϑ00Ρ8. ΡΒ1. 936 ὦὠ λιμένες, 
ὦ προβλῆτες, ὦ ξυνουσίαι ϑηρῶν 
ὀρείων, ὦ καταρρῶγες πέτραι, ὑμῖν 
τάδ᾽, οὐ γὰρ ἄλλον οἶδ᾽ ὅτῳ 

ΑΡβΒΙπ68 (Βμεΐ. 
θτ. δά. ΞΡΘηϑ8] ΓῬ. 400) βαρύ: κινεῖ 
δὲ ἔλεον καὶ λόγος πρὸς τόπον τινὰ 
γινόμενος. -- - δῖος “ἈΪΤΩχΉ ΠΙ50ΠΒ᾽ γῸῈ 
ἀου ὟΥ ατ26] δὲ, δὲ. (ΘΔηβ κυ αἴ, ΒΟ 61- 
ΘΗ, βἸδησου): γα]. 11. 10, 865 αἰ- 
ϑέρος ἐκ δίης ὅτε κε ΖΕ λαίλαπα 
τείνῃ. --- ταχύπτεροι ὈθΖΙΘμῦ Ε10 8 
διαΐ αἴθ 5: ΠΏ ]16086 ὟΝ ΔΒΓ Θ τα πηρ ΔΓ 
σοῦ ου ΘμΘ μάθῃ [δξίο; δ Ὀ6- 
ΒΠάρσεϊίο Τάμποπθη, σῖθ 416 ὙΥϊμα8 
τ. 8116 ἀδιασιϊσθα Ὑγθβθὴ σὸμ ἀδν 
αἰΐθη Καπϑοὺ ἀδτγροβίθ!]ῦ πψαγάθῃ, δῦ 
ΒΙΘΥ ποῦ σὰ 46 ΏΚ6Η. 

90. γέλασμα ὈδΖοϊομποὺ θη Απ- 
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καὶ τὸν πανύπτην κύκλον ἡλίου καλῶ" 

ἴδεσϑέ μ᾽ οἷα πρὸς ϑεῶν πάσχω ϑεύς. 
δέρχϑηϑ'᾽ οἵαις αἰχίαισιν 

διακναιόμενος τὸν μυριετῆ 

τοιόνδ᾽ χρόνον ἀϑλεύσω. 
» ΄ 2 αψο, 59 Ἂ“ϊ Ν.9 ταγὸς μακάρων ἐξηῦρ᾽ ἐπ 

δεσμὸν ἀεικῆ. 

ὁ νέἕοο οὅ 
2 ἐμοὶ 

φεῦ φεῦ. τὸ παρὸν τό τ᾽ ἐπερχόμενον 

πῆμα στενάχω, πῇ ποτὲ μόχϑων 
Ἁ , “- 2 2 »-" 

χρὴ τέρματα τῶνδ᾽ ἐπιτεῖλαι. 100 

ὍΠῸΚΞ ἄἀδοὺ Ἰοϊομύροκνυβαβοϊθη 
(ἄπο ἀνήρυϑμον) ἃ. Ζυρ]Θ᾽ ἢ 
γοπ θ᾽ Ομ Πηθ ὈΘΒΟΒΙΘΉΘΠΘπ 
(1. 19, 862 γέλασσε δὲ πᾶσα περὶ 
χϑὼν χαλκοῦ ὑπὸ στεροπῆς) Μ66- 
τ ΘΒ 0 Π 6. [16 Ἐγμϑιίθυθηρ ἱπ 
πγοιύθτθιῃ ΠΙΠΏΘ, ΜΙ0 (61 5080]. 
ἢ ὈΠΕΘΙΘῚ 6116 γέλασμα τηἷῦ διά- 
χυμα οὐἰκὶαγῦ, ατγοκὺ γελᾶν Ο[ξονθ 
ἘΠῚΒ. ΖΕ 1Ε). Ηθ5. ῬΗΘΟΡ. 40 γελᾷ “δέ 
τε δώματα πατρὸς -- ϑεᾶν ὀπὶ 
λειριοέσσῃ σκιδναμένῃ. ἴῃ ΔΠΘΘΥΘΥ 
6189 μοιίβὺ 68 (ἰαἰὰ}} 64, 278 1681 
γτϑβουδηῦ ὈΙΒΠΡΟΥΘ ΟΔΟὨΪΠηΙ. -- 
παμμῆτορ γῆ: νΒ]. Ηοτπεγ. Ηγηη. 
ΧΧΧῚ γαῖαν ,“παμμήτειραν, ΟΒο. 
121 γαῖαν ἣ τὰ πάντα τίκτεται. 

91. καὶ -- καλῶ: ἤλλαξε- τὴν 
φράσιν 5080]., ΥΡΊ. ΒΟΡἢ. ΑἹ. 8ὕϑ 
ὦ φέγγος, ὦ γῆς ἱερὸν οἰκείας πέ- 
δον Σαλαμῖνος, ώ πατρῷον ἑστίας 
βάϑρον, κλειναΐί [ ᾿ἀϑῆναι, καὶ τὸ 
σύντροφον γένος, κρῆναΐ τὲ ποτα-᾿ 
μοί ὃ΄᾽ οἵδε, καὶ τὰ Τρωικὰ 
πεδία “προσαυδῶ, χαίρετ᾽, ώ 
τροφῆς ἐμοί, Ο. Κο]. 1091. --- κύ- 
μλος: αἴθβοῦ Δυβάσθοκ (γ0]. ΟΥ̓ΌΪΒ 
5015) σοῦ δαΐ αἱΐέθ {Π0ϑυ]1θ θυ ηρ' 
ΖΚ, ΠΘΟἢ ΘΙΟΠΘΥ τηϑῃ 510} α16 
ΞΌΠΠΘ 815. οἷ ἤΠαιητηοπᾶθ Πιδᾶ 
ἀδομίθ. ἴὰ ἀθύ άᾶὰ μοϊίβὺ ἀϊθ 
ΒΟΠΠΘ. ἔασγαν 61 ἃ, 1. ἀδ85. βοῃῦμο, 
Ἰορδύθ δα. νῈ). ατίμαγη, θθαΐβομθ 
ΜΎ 180]. 1 ὅ86, [Π 664. 

92. πρός τινος πθοϑὺ ἔκ τινος 
(ἂν ὑπό τινος) μέρ Ὀ61 Ἡδτγοαοὺ 
πα. ἄθῃ ΤΥΔΡΊΚεΙΗ: Κυῖρον ΤΠ 9 ὅ2, 
8, 1. ρ]. πάσχειν ἐκ πῦρ, ὑπὸ 1041. 

98, Πὲ ἴὔρευσαὴρ ἃ8 ἅδῃ 
Ἰδυλ θη ἴῃ ἀπαρᾶβίθ ζϑιομποὺ θα 

ΑὐβΌγαο ἢ ΘΙ θη Ὁ] μου ΕγὈ1ὺ- 
ἰθγαπο. Μιῦ ἀ6ὺ ᾿πηθύθι Εἰ ΘΒΌΠρ' 
Κοηνῦ ὅθ ἀθν Τὰ δίσουθ ΒΥ πιὰ 
101 συτνίοκ. 
98 ἢ αἰκίαισιν (ΞΞΞ ἀεικελίοις μό- 

χϑοις) διακχναιόμενος: ἘΝ 51. 0411: - 
τὸν μυριετὴ χρόνον Μ1 τὸν πλείω 
χρόνον (Αὐϊϑίορῃ. ἤδη. 100, Τ υΚ. 
ΙΝ 117), τὸν πάντα χρόνον (ΑἸ βΞορΆ. 
Να0. 402). -- μυριετῆ: πολυετῆ᾽ 
ἐν γὰρ τῷ πυρφόρῳ τρεῖς μυριάδας 
(ὑβὶ. Ηγσίη. Ῥοϑῦ. αϑίν, 11 15) φησὶ 
δεδέσϑαι αὐτόν 8080]. ΒεΙά68 1ϑὖ 
ὨᾺ οἷη ΠΥΡΘΥΡΟ ΒΟΥ Αὐβάγθαοκ 
ξὰγ Ἴδηρο 261. ---- ἀϑλεύσω (οΐπ 
ἸΟΠΒΟΠ65. Υ οὐδ): δβοϊαῦ “ἀα] θη, 
γ6]. Π. 24, 134 ἀϑλεύων πρὸ ἄνα- 
τος ἀμειλίχου. 3 

960. ταγός: ΡΘΙ8. 28 ταγοὶ Π1ερ- 
σῶν, 828 νεῶν ταγύς, ΟΡ. Απί. 
1067 ἀρ᾽ οἶσϑα “ταγοὺς (Η θυ τι. 
αϑθιθίθυ) ὄντας ἃν λέγῃς λέγων; 

91. θυ δηδρξϑίβοηθ Μοπομιθίθυ 
ὈηΠαοῦ οἴπθη ἃ ὈΒΟΒ]υΐ5, 1θοοῖ πιο μΐ 
ἴῃ 80 ΠδΟΒαν πΟΚΒυ ον 656 ψ]θ6 
ἀθὺ Ῥαυδηη!δ Κα8. ---- δεσμόν: 5ῖηρα- 
1Ὲ. ψἰ0 141; δεσμοὺς ἀεξικεῖς 520. 
ἀεικὴ: γ6]. “ἃ 118. 

99. στενάχω, πῇ Β΄ ΒΊΘΒΡΕΟΙ 
βΘαΐΖο Ὀ6Ὶ ἀ6Υ ὑουϊερυηρ;, ὌΖΟΝ 
ΥΒ]. 182; ϑορ!. ΑἹ. 194 ὥστε μ᾽ 
ὠδίνειν τί φής, 'ϑαν. ΗΕΚ. 184 δει- 
μαίνω τί ποτ᾽ ἀναστένεις, Αὐἱβῦ. 
Ναῦ. 1891 οἶμαί γε τῶν νεωτέρων 
τὰς καρδίας πηδᾶν ὃ τι λέξει. 

100. χρή 5. υ. ὃ. μέλλει. --- ἐπι- 
τεῖλαι: ἐπιτέλλεσϑαι νοῦν Αὐΐσθηθη 
ἄδν δβύϊισηθ Ποπῖθυ. Ηγτηη. ΠῚ 871 
ἠελίοιο νέον ἐπιτελλομένοιο, Ηδ68. 
ἃ. Τ. δ06δ πρῶτον παμφαΐνων 
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καίτοι τί φημι; πάντα προυξεπίσταμαι 

σχεϑρῶς τὰ μέλλοντ᾽ οὐδέ μοι ποταίνιον 
πῆμ᾽ οὐδὲν ἥξει. τὴν πεπρωμένην δὲ χρὴ 
αἶσαν φέρειν ὡς ῥᾷστα. γιγνώσκονϑ'᾽ ὅτι 

τὸ τῆς ἀνάγκης ἔστ᾽ ἀδήριτον σϑένος. 106 
ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν τύχας 
οἷόν τέ μοι τάσδ᾽ ἐστί. ϑνητοῖς γὰρ γέρα 

πορὼν ἀνάγκαις ταῖσδ᾽ ἐνέξευγμαι τάλας" 

ναρϑηκοπλήρωτον δὲ ϑηρῶμαι πυρὸς 

ἐπιτέλλεται, 485 Ακύϊν ἴῃ ἄου Ἰλιὰς 
μικρά (061 ἱγχοίζεβ χὰ ΠΥ ΚΟΡΒν. 844) 
λαμπρὴ δ᾽ ἐπέτελλε σελήνη, ἴῃ ἅδοι- 
γα ΠΘΥ Βοαἀθαΐαῃρ' ΤΉΘΟρΡΉ. 121 
ὡραῖος. καὶ ἔρως ἐπιτέλλεται ἡνίκα 
περ γῆ ἄνϑεσιν εἰαρινοῖς θάλλει 
ἀεξομένη. 

101. καίτοι τί φημι: 86 Ἰρβῦϊῃ 
ΟὈϊατρσαῖ Ῥγοιηθίμθαβ: οὖ Ῥ8ΌΠΒΡΘΥ 
ΟὟ τηϑ]ουαη τηϑο ϊ πα] ηθιη πᾶύα- 
τῶθ βι88 ΟὈΪΙἰπ|8 ἴῶτι δα 56 τϑαϊὺ 
(οι 2). --- προυξεπίσταμαι: 8.}8 
ΞΟΠ ἀοΥ ΤΉΘΙΗ15, νρ]. 209, 818. 

102. ποταίνιον 5έδμὲ ρυβαΠκαῖν. 
106. ἀδήριτον: 1. Π 41 ἀλλ᾽ 

οὐ μὰν ἔτι δηρὸν ἀπείρητος πόνος 
ἔσται οὐδέ τ᾽ ἀδήριτος, ΒΙΘῚ Ε- 
ἄμαχος (ἀδήριτον᾽ ἄμαχον, ἀκατά- 
μαχον ἨδΒγΟΠ.), νρ]. ἀνέκητος, 1 
γιοῦυβ. δρϑθῃ 4658 ἀθάδῃκθηβ τι 
ΒΊΤΔΟΗ. ἔτ; Ὁ] (Ρ]αῦ. Ρχοῦ. Ρ. 846 Ὠ) 
ἀνάγκᾳ δ᾽ οὐδὲ “ϑεοὶ μάχονται, 
ΞΌΡΗ. Απὖ. 1100 ἀνάγκῃ δ᾽ οὐχὶ 
δυσμαχητέον, Ὁ. 1Κ.. 191 Ἴχαὶ μὴ 
χρείᾳ πολεμῶμεν, ἴὰπιν. ὀρῃι. Τ. 1480 
τὸ γὰρ χρὴ σοῦ τε καὶ ϑεῶν κρατεῖ. 

106. οὔτε σιγᾶν οὔτε μὴ σιγᾶν: 
ΥΡῚ. 197, ψγούϑιιβ ἀοὺ στοὰ ἀσ. ὅ48 
πάλαι τὸ σιγᾶν φάρμακον βλάβης 
ἔχω νϑυβομίθαθμθ αταηᾶ 465 οι τ ο- 
σθπηβ (ἄλγος) Βουγονσθμῦ. ὕπνο Ε- 
ἂσ ἄδθγ 0801. ἀλλ᾽ οὔτε σιγᾶν 
δύναμαι (ἀλγῶ γὰρ) οὔτε ἐλέγχειν" 
εὐλαβοῦμαι. γὰρ τὸν 4ία. 6]. ΒΟΡΗ. 
ῬὨ1, 829 ῶ παῖ Ποίαντος, ἐξερῶ, 
μόλις δ᾽ ἐρῶ, ἄγωγ᾽ ὑπ᾽ αὐτῶν 
ἐξελωβήϑην μολών. 

107. γέρα: 80 τιμάς. --- δε]ῦθη 
Ἰβί, ὙΙῈΘ ΠΙΘΥ τ 821, α16 ΤΉ 6815 685 
[ἀηθίοι Βαίβοβ ἄστοι ἀϊδ ἸΔηρ6 
Ἰοὐκίθ 51:106 δἷπθβ ποῦ ΘΙ μΒ}]͵σΘ ἢ 
Ὑγοτίθς (ϑνη-τοῖς) σοὈ Ποῦ. ἘΠΠΘ 

Τα], ΘΟ ΠΪ8, 

Ηδυῦθ ἸΙασὺ πιο ἀδυῖη, θη ὙὙ16 
ΒΙΘΥ ἀπτοῃ αἷθ Οἶβαῦ ἴπὶ σἱθγΐθα 
Επίβο (Ηρ θη ἱση θυ 65) ππταϊξε]- 
ὍΔΥ ΨΟΥΏΘΥ οἰηθ Ῥᾶιβα βία{ρσρίαπη- 
ἀθη Βαῖ. Ὑρ]. ποὺὴ ψι. 648. 

108. ἀνάγκαι πὶ αἰκίαι 98. 
ἐνέξευγμαι: ΑΒΟΠγ]ο5. 1160 ἐΤ 
Μοίδρμον, ὙΒΊ. 611, 1009, Αρ΄ 1689 
τὸν δὲ μὴ ᾿πειϑάνορα ἐεύξω βα- 
ρεέαις (Ζὰ γϑυβίθηθα ξεύγλαις), οὈά. 
841 μόνος δ᾽ Ὀδυσσεὺς ος͵ ξευχϑ εὶς 
ἕτοιμος ἣν ἐμοὶ σειραφόρος, ΟΠΟΘΡΗ. 
195 ξυγέντ᾽ ἐν ἄρμασιν πημάτων, 
ἄδσα Αρ. 218 ἀνάγκας ἔδυ λέπα- 
ὄνον. ὕ θουμαπρὲ 5βἰπα ἀ16 γοτα Αοἶκου- 
Ῥδὰ τι. ἀθν Ῥῆδηζθηνϑὶῦ δα ]θμ ὗθη 
ΒΊαρΘυ ἃ. ΟἸΘΙ Ομ ηἶββθ ὈθῚ ἄθη Ττὰ- 
ΘΊΚΟΙΗ πϑπῆρσ. Ζα ὌΠΒΘΤΘΥ 6116 
ΥΡΊ. Ἐν. Οὐ. 1889 ἀνάγκης εἰς ξυ- 
γὸν καϑέσταμεν, ΗΙρρ. 1889 οἵαις 
συμφοραῖς συνεζύγης. 

109. ναρϑηκποπλήρωτον: τὴν ἐν 
νάρϑηκι ϑησαυρισϑεῖσαν, παρόσον 
τῷ νάρϑηκπι ἐχρῶντο πρὸς τὰς ἐχ- 
ξωπυρώσεις τοῦ πυρός ἈεβγοἘ. νάρ- 
θϑὴηξ (πουρηθο 150} ἀνάρϑηκας, ἔδ- 

ΘὐθοΚοη Κυϑαατ) δ 
οἷ οὗνγα συγϑὶ ΕΠΘη ΒΟΙ6Β Ποῦν, 
δῆ Πο]αθηρσθυγῆομβ, ὑΘΙομ 65 τοῦδ 
Θ'ηθη τη] σθη ἀϊσοπάθῃ βδϑξθ 
(Βα θϑηὺ ἔἕππροβαηι ἰηὐαβ τη ἀμ] ] τη 
αὖ ΒΒ ΌΠπΟΙ: Ρ]]π.) Δηρο Π]Ὁ δῦ ἃ. 
σοίσοοκπιοῦ ἄθη ἀδγααΐ [4] 6 πα 61. 
Βα Κη Ἰοιοῃῦ ααῇδηρ; ὈΘῚ ἀθπὶ 
Ταηᾶνοὶκ ἀθ5 εὐ α] ]ομθη 1 816 Π8 
ψῖγα ἀἀ5 ΠΟΥ 415 Ζυαπάον θη. 
ΥΩ]. Ῥμδηΐαβ ἀπίῃ. ΥἹ 294 νάρϑηξ 
πυρικοίτας; ὙΠΘορῃν. Η. Ρ]. 12, 1; 
ΤΙ 5. ΕΠ Ν᾿ ΧΠῚ ὁ: 99; ΤΟΣ ὕθοι 
16 Βεάθαξζαπρ ἀ685 Νανέμθχ ἴῃ ἀδὺ 
Βδᾶρ6 νρ]. ΕἸπ]δἰθπηρ 5.2. --- θαγοἢ 
δέ οὐμαϊ! 85, ψγὰβ δἱσϑῃῦοῃ Ετ- 
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πηγὴν κλοπαίαν, ἣ διδάσκαλος τέχνης 110 
πάσης βροτοῖς πέφηνε καὶ μέγας πόρος. 

τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημάτων τίνω 

ὑπαιϑρίοις δεσμοῖσι προυσελούμενος. 

Ὁ ὩΣ 

τίς ἀχώ, τίς 
ν 

ὀδμὰ προσεητο μ᾽ ἀφεγγής. 11ὅ 

ϑεόσυτος ἢ βρότειος ἢ κεκραμένη; 

ΚΙᾶγαηρ σατη ὙοΥδαβθ μθηάθη ἰδ, 
ἀ16 ἘΙσΘηΒΟΠδ Ὁ οἰπθν πθῦθῃ, [ἂν 
510} βίβῃθμάβη Απρδθθ; ἀἴθ568 δέ 
ὙΠ νοὴ ἄθη βοθ0]. δέθθυβ τηὖ γάρ 
Ἰπθογρυθίϊονῦ, 80. Ζὶ ΟΙ. 289 προσ- 
αὐδᾶν δ᾽ ἔστ᾽ ἀναγκαίως ἔχον, ψο 
ἀΔ8 γουδυιβ Θ ῃ ΘΠ 46 τέσσαρας μοίρας 
ἔχον ἐμοί οΥκΚΙᾶσὺ πῖνα. --- ϑηρῶμαι: 
πα σον 8. 05.. 1,11]. 

110. δι δέσμολος πάσης τέχνης: 
ΥὙ5]. σὰ 1. 

111. πόρος δΌβο!αῦὺῦ σψῖθ 4171. 
112. τοιῶνδε ποινὰς ἀμπλακημά- 

των: γ9]. ὅθ4. 620. 

118. ὑπαιϑρίοις Καυβα] σι πρου- 
σελούμενος, γΡ].1ἤδ; 85 ϑοΠηη80}- 
γ 0116 ον δύγαϊθ σῖγα σορ Ῥγοσηθ- 
ὑμθὺβ ὈΘΒομ θυ 8 τφτθε ον δε τς 97, 
1718, 100, 221, 256, 488, 525. 
ὑπαιϑρίοις δεσμοῖσι: ν9]. ᾽ζὰ ἀφεγ- 
γής 115. --- προυσελούμενος: (δ 8 
γονὺ ἢπάᾶοὺ 510} ποὺ 488 τ. Ατι- 
βύορῃ. ἤδη. 180 (προυσελοῦψμεν), ὙρῚ]. 
Εἴχαι. Μ. Ῥ. 690, 11 προυσελεῖν 
λέγουσι τὸ ὑβρίζειν, (85. πβυΔ]Π0Π6 
8,180 “Μ|ἰὠὦὋ αἀδ5 τῃ ἄθῃ 8. δύ. σοὅπη- 
τὸ σοθιδαομῖθ αἰὐκίξομαι (γρ]. 
Ἡθβγοῆ. προυγελεῖν᾽ προπηλακίζειν, 
ὑβοίξζειν. 16 Εὐγιμοϊοσὶθ 468 
Ὑγοιῦθβ δῦ υπθκαμπηῦ; τη Μ{11] 65 
γοὺη προσιξέλλειν 8ιὈ]Θ θη, πᾶ 81}} 
485 ΒΙμύου σ δαβοθία!]θπθ ΠΙσ ΘΙ μδ, 
416 γψουμθυσθῆθηαθ 51106 νου]δηρσογῦ 
ΒΘ ΌΘη 5011 ψ1θ ἴῃ ϑεουδής (ϑεοδιΕής). 

124---121 Κκὔπαϊισοη ἀδ8 ΝΆΠΘΗ 
Ὧ65 Ομπουθβ δ τ Ὀθσ]οῖΐθη (σου 120 
85) ἀἷ6 Βοσθραηρθη 468 ΕἸἄρο]- 
ψᾶρθη8. Αὐ ἈΠΌΠΙΟΠ6. δ οῖβο ὑ6- 
σ]οιίθη ἴῃ ον ΒΠοκΚύτω ἀθ65 ΟΡ Πο- 
ΚΙ65 αἴθ ἀπερϑβίθ ἀθὺ Ε]οκύτα ἀἃ5 
Αὐϊίγοίθη ἀθ5 Οουβ. 

114. Μδῃ ἰιδτῦ ϑἴῃ ᾿δαβομθα ῃ 
ἄδν Τιυΐῦ. -- ὦ ἀ: ἐκπλήξεως ἐπιρ- 

-- 

ρήματα 8080]. (8 πιόϊδησθ ἀθ ἀοα- 
Ἰθὰν οὖ αἀ᾽ βῆνοι, ἀ(6 ΤᾺ 1016586 οὐ ἀθ 
ξουπιθίό τη6 ρδῦαῖῦ ὑοαῦ ἃ, ἔαϊῦ δα- 
τ Ϊγ 8 Ὁ]6 (Ραΐ 1). 

116. 16 ὈαΚομίβομθη ΒΕ γ πιο η 
τηϑ]6η ἀθη ΑΚ ἀθ8 ϑύαμππθῃβ ἃ. 
ἀθν ὕθοιταβομαηρ. ὀδμά: 6ε- 
ψοηαθηρ, ΒΔΥΡΘ ἃ, ϑομσηθποῖκ ἀ65 
Ηδδτο5 (Ν85.6) σάσθη ἄθη ΜΘ 6 γ685- 
ὨΥΡΏΘΗ ὉΠ ΡΘΙΊΘΒΒΘΗ. γε]. αν. 
ΗΙΡΡΟΙΪ. 1391 ἔα" ὦ ϑεῖον ὀδμῆς 
πνεῦμα" δ ΟΝ" ἔστ᾽ ἐν τόπο!σι τοι- 

σίδ᾽ Ἄρτεμις ϑεάώ; Νοῖρ. Αθη. 1 
403 ΔῊ ὈΓΟϑΙθΘα 6. ΟΟΙη8 86. αἰ νΊητ 
γΘΥ 06. ΟὐΟΥ̓ΘΠῚ ΒΡΙΤνΘΥΘ. --- προσ- 
ἑπτα: γὙ85]. ΡΙααῦ. Ατηρ νι. 826 νὸχ 
"1 86 δια γ15 ϑανο]ανιῦύ. [Ι͂ἢ τηοαϊῇ- 
“ἰογύου. Βοαθαύΐαμπρ 1 ἀ8 85 Ψουθπ ΠΣ 
ὅδ, θά44 τηῖῦ ἀθὰ αν γα η- 
ἅδῃ. - ἀφεγγής (ἴον 5. ν. ἃ. ἄφα- 
νής) δῦ ἴῃ δἴπθυ Ὀ6Ὶ ΠΙο ύθτη σθ- 
τ Ὁ] ΙΟμ6η Υ οἶδ δῇ ἀχώ α. ὁδιά 
Ὀθσορθη, ψΞΠγΘμα 685. δἱσθην ἢ 
Θὰ Εριποίοη ἀθβ]θηῖρθη 15ῦ, γΟῊ 
ἄδθπὶ Ὀ61465 δαβρθῃί. --- Ζὰ ἀον Π δν- 
ΒΘ! Παρ’ γΘ]. ΟΡΙΣ ῬὨ1]. 208 πρου- 
φάνη κτύπος... βάλλει μ᾽ ἐτύμα 
φϑογγά του. 

110. ϑεόσυτος: 16 ΤΥ ΔΟΠΘη 
τὴ Θυβύῦθη ΕἰπΒ8 (Υ9]. σὰ 2) Ὀθβϑύθῃμθη 
Ὁ61 ἈβΘΏγ]ΟΒ ο᾽ σον ὉΒΏ]Π1ΟῊ αὐ Θἴηθιι 
ΘΙ ΖΡ ΠΕ Ὑγονΐθ ψ]θ 
006; 8118 ΘΙ πΘιὴ ἸΩΘΕΥΒΠ Οἱ σΘΩ 16 
Βΐδυ ποοὴ ϑορύ. 2172 πεδιονόμοις, 
απ. 806 λιπαροϑρόνοισιν, ἔγρηι. 
196, ῶ βορεάδας. --- 16 Κοαι- 
Ροβίξα τϊῦ -συτος ψὶθ αἴθ υὖ τοῦτος 
γΟΥΔορροηα. 814 ἀὰ5 ἱἰηἸδαύθπαθ 
σα. ρ, Ὀαϊ]ὰ πἰομύ, παοὰ Βοαᾶν.- 
πἷβ 465 Ὑρυβιηδίβθϑ, νρὶ. 048. Ζὰ 
ϑεύόσυτος ἢ βρότειος γὙρὶ. 1608. -- 
κεκραμένη: ἡμιϑέων ὅοΠο01]. Εἶθ 
β᾽πὰ πἰουὺ Ηδ] Ὀρδιῦθυ ὩϑῸ ἢ βρϑξθυθυ 
Ὑουβίθ! ]απρ' σϑιηθὶηΐ, ΒΟ ἀθυη ΝΥ 658, 



ἵκετο τερμόνιον ἐπὶ πάγον 
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πόνων ἐμῶν ϑεωρός. ἢ τί δὴ ϑέλων; 
ὁρᾶτε δεσμώτην μὲ δύσποτμον ϑεόν, 

τὸν Ζιὸς ἐχϑρόν. τὸν πᾶσι ϑεοῖς 190 

δι᾿ ἀπεχϑείας ἐλϑόνϑ᾽ ὁπόσοι 

τὴν 4ιὸς αὐλὴν εἰσοιχνεῦσιν. 

διὰ τὴν λίαν φιλότητα βροτῶν. 

φεῦ φεῦ. 
[ 2 -" 3 Ἁ Ψ] πέλας οἰωνῶν; αἰϑὴρ ὃ 

τί ποτ᾿ αὖ κινάϑισμα κλύω 
2 »"» 

ἑλαφραῖς 12 

πτερύγων ῥιπαῖς ὑποσυρίζει. 

πᾶν μοι φοβερὸν τὸ προσέρπον. 

αἴθ φβομθη ἄρῃ μόμπουθῃ (Βἰτησα- 
ἸΙΒομθη) δύίογη ἃ. ἄθῃ Μθμβομθα 
ἴῃ ἄρον Μιϊ βύθῃθῃ, νῖβ ρίθι οἢ α16 
ΟΚοδμῖάθῃ (υρ]. 550 ἢ, 902). γε]. 
Εγ. ΚΎΕΙ. 218 μήλειον ἢ βόειον ἢ 
μεμιγμένον: 

111. ΠΙ1Θ βοβιηθυζιοῆθ Εππρῆη- 
ἀσπρ' ἰδὲ ἀστοι ἄθη ΒΒ ῬΠτηαΒ (θοοι- 
τηΐαβ ἃ. ΚυθυΚαβ) Ἀυθρεατθοκῦ. ΔΑυῇ 
αἴθ ΕὙασθ ὝΨΕΟΥ τηδρ' 65 561η 3, [οΙρὺ 
αἸοῦ διυτπαξαηρ, ἀαἴβ ἀδν Ὀο γε ἕδπαθ 
ΤῸ 815 ὉΠ 11] ΚΟΠΊΤΊΠΘΠΘΥ ΒΟ ΔΘΥ 
ουβομϑίηθ, Π]16ε6 γουτηαΐαῃρ' ἰδῦ Ὀ6- 
στὔπαοι ἄστομ ἀ18 γοτϑαβ δηρθρο- 
Ὀεπ ΤΠδίξϑομθ ἕκετο τερμόνιον 
(88 ἔπαᾶθ ἀδὺ γγ61) ἐπὶ πάγον. 
ΑἸ8Β. ϑιθ)]οκῦ χὰ ἵκετο ἰϑὺ ἀον ὕπ- 
Ὀοκαππΐθ, (ον δα Θ᾽ ΘΚΟΤΏΤΠ ΘΗ 1ϑῦ, σϑ- 
ἀδομῦ (ὃ τὴν ὀδμὴν ποιῶν, πΙομς 
Φεωρός, ΜΘΊΟΠ65. ἀθῃ προς 4685 
Κοιατηθηβ δηρίθοί). --- τερμύνιος, 
ὙΘΙΟΠ6Ὲ5. ΠῸῚ ἃ) ΟἸΘΒΟΥ [6116 νουὺ- 
Κοτιητηῦ, ᾿ἰϑῦ γσοῃ τέρμων φσοὈϊΠαθὺ 
(τέρμιος το τέρμο). 

118. ἡ τί δὴ ϑέλων: ΥΡῚ. ΞΌΟΡΗ. 
ΤύΥΔΘΒ. 590 ἡμεῖς δὲ προσμένωμεν:; 
ἢ τί χρὴ ποιεῖν; 

119. ὁρᾶτε τηῖῦ Βεζὰρ δῖ ϑεω- 
ρός. δι πηροϑιαύϊν ὁρᾶτε βἰθῃῦ 11 
ΒΊΏΠ6 σοὺ ὁρᾶν πάρα. 

120. [Ιηΐοὶρθ ἄδν ἱππθύεπ Ετ- 
γοσαηρ ππᾶ Ἐνοιδίογταης ἄρον. 16 
ΒΟΒΙΏΔΟΙ, θη ϑῬομϑαΒΡ161 ἔν ἀπά θυ 
ΖᾺ 561} (ιρεὺν; σϑθθη αἴθ ἰϑμ θη 
Θά ον ἴῃ ἀπαρξβῦθ ἄθϑυ, νρ]. Ζὰ 98. 

121. πᾶσι ϑεοῖς δι’ ἀπεχϑείας 
ἐλϑόντα: Ἐπν. ΗἸρρΡ.1164 δι᾿ ἔχϑρας 

μῶν τις ἦν ἀφιγμένος; Ῥῃδῃ. 479 
καὶ μὴ δι᾿ ἔχϑρας τῷδε καὶ φόνου 
μολών, Ηοτο. 220 Μινύαισι πᾶσι διὰ 
μάχης μολών, ΤρᾺ. ΑΔ, 1892 ΘΌΘΗΒΟ, 
Ἀπάγοχη. 410 πατρὶ τῷ σῷ διὰ φιλη- 
μάτων ἰών, ΒΟΡΒ. Αἰ, 142 διὰ δί- 
κῆς ἰὼν πατρί, Αὐβίορῃ. ἔδυ. 1412 
οὐ γὰρ δι᾽ ἔχϑρας οὐδετέρῳ γενή- 
σομαι, [Ρ]αἴο] Ὑμοδρ. Ρ. 180 Β μοι 
δι᾽ ἀπεχϑείας ἐν λόγοις τισὶν ἐγε- 
γόνει. Ὀ΄θβου Ὑϑυθὶπάπηρ οἴηθ8 
γευραμ5 ἄθγ Βεσεσπηρσ τοῦ διά 
Ἰοσὺ οἴη Ἰοΐσαἰ θα Ὑουβίθ ππρ Ζα- 
σταμηαθ, νρ]. Κυᾶρονυ 1 ξ 68, 22, 2. 

ΤΡΡα. αὐλήν: γΕΊ. Οὐ. 4, τά Ζη- 
νὸς που τοιήδε γ᾽ Ὀλυμπίου ἔνδο- 
ϑεν αὐλή. --- εἰσοιχνεῦσιν: ἸοπΊΒο 8 
Κοπίγακίϊου τὶ πωλεύμεναι 64, 
Θηἰβρυθομεμα ἄρῃ ΘρΊβομ θη ὙΥ τίθυμ 
οἰχνέω π. πωλέομαι, ν9]. αν. Μά. 
422 ὑμνεῦσαι, Ηϊρρ. 161 ἀύτευν, 
ΡῈ. ἃ. 189 μυϑεῦσαι, ἀπο Αρϑιη. 
942 δήριος (γοπ θη ΙΟΡἸΒΟΒΘΗ 

δῆρις). 
1294. κινάϑισμα᾽ κίνημα πλήϑους 

Ηδβυοῖ. οἰωνῶν: ἀθΥ ΟδοΥ 180 80 
πᾶ σθκοιησῖθῃ, ἀδἰβ Ργομηθίμθιβ 
ἄθῃ ΕἸ ροΙβοιϊαρ πὑπύθυβομθι 46}. 
Κδηη. 

1206 ἢ. ὑποσυρίζειν Ὀράἀοαϊοῦ πΙομῦ 
Ἰθπϊέθυ ΒΌυ 1670 (ΒΙοιμΈ 614), ΒΟΠάΘΙῚ 
ὑπο- δἰοί ψῖθ ἴῃ ὑπάδειν, ὑποστε- 
ναχίξειν, ὑπορχεῖσϑαι, ὑπηχεῖν, 
ΒΈΘΟΙΠΘΥΘ (18 Βερ!οἰδαηρ δι. --- Δα 
ἐλαφραῖς πτερύγων ῥιπαὶς γ9]. αν. 
ἔγστη. ὅ94 ταῖς ΤΩΣ τ πτερύ- 

γῶν ῥδιπαῖς. --- φοβερόν: νρ]. 150. 
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ΧΟΡΟΣ. 

(στροφὴ αἹἹ 

μηδὲν φοβηϑῆῇς φιλία γὰρ ἅδε τάξις 

πτερύγων ϑοαῖς ἁμίλλαις 
προσέβα τόνδε πάγον πατρῴας 180 

μόγις παρειποῦσα φρένας. 

κραιπνοφόροι δέ μ᾽ ἔπεμψαν αὖραι" 
᾿ς Ἁ 3 Ἁ ἤ “, Ρ. 

χτύπου γὰρ ἀχὼ χάλυβος διῇξεν ἄντρων 

μυχόν. ἔκ δ᾽ ἔπληξέ μου 
τὰν ϑεμερῶπιν αἰδῶ. 

138-192 Ραγτοᾶοβ, Κοιητηδύϊβοῃ 
(ἃ. ἢ. απίθυ ϑομδαβρΊθο ἀπα ΟΠΟΥ 
νογίθι!). Τὸν ΟἿΟΥ δῦ δαΐ δἰπθυη 
ΕἸρσοι σαρθη (ὔχῳ πτερωτῷ 1838, 
πραιπνόσυτον ϑᾶκον 279), ΜΘΙΟΠοΥ 
ἀυγοι οἷπθ Τθαὐθυτηδβοῃηθ Ὠθυϑη- 
Ῥεσορὺ πῖγα (σοη ἀθυ σϑορύθη ϑ'θιία 
61), ἄθῃη Ῥγουηθίμθαβ ᾿Π]Π16} ΠΦΉΘΥ 
σοΚουηηθη ὑπ ὙΠΓ σοη ἤθη Ζυ- 
ΒΟΒΘΙΘΥ ΒΟΠῸη Ὀθηηθυκύ, ἀ8 ᾿Ππη 
Ῥχγοιπθίμθηβ, ΨΘΙΟΠΟΥ ΠΥ σοΥϑαθ- 
815, ποῦ Ζὰγ ϑβεῖῖθ Ὀ]1οκὺ, ποοῖ 
τοῦ βιθύ. Μιὺ 1234 τᾶν ἀθὺ ΟἼΟΥ 
Ῥογοιΐβ σϑὴς 886 σου οκύ, 50 ἀδίβ 
ΕΓ α16 ροτίθ νοῦ 127 (φοβερόν) 
Βότζο. --- 16 ΟΚϑδηϊάθη βιπα Τοἢ- 
θυ 4685. ΟΚθδηοβ τ. ἀογ Τ οὔμ γ5 (Η 68. 
ΤΆΘορ. 862). Η51οα. θα. 246 χϑ!ύ 
41 Νδιηθη δα ΐ πὰ Ὀθιλθνκῦ δα: 
πολλαί γε μέν εἶσι καὶ ἄλλαι, τρὶς 
γὰρ χίλιαέ εἰσι τανύσφυροι Ὠκεανῖ- 
ναι. ογ μοῦ 68 Αβοῆυ]οβ Ὀ6- 
βίδπα δὺβ 12 ῬΘΥΒΟΠΘΗ. --- Π16 ουβύθ 
ΒΊΓΟΡΙΘ σιθθῦ οηὐβρυθομοπα ἀογ ΕΥ- 
ΚΙᾶγαπσ Θ'πθ8 Οὐδηη μη  Κοι8 (1 
ΟΥ̓ Ηγροΐῃ 6818 Ζὰ ἄθῃ ῬΘΥΒΘΙΠ) 
παροδικά, ὅτε λέγει (πϑιμ] 108. ὃ χο- 
ρός) δι ἣν αἰτίαν πάρεστιν αἱθδ 
Μουινϊεσαπρ᾽ 4685 Αυ[ίγοίθῃβ. --- 16 
ΒΒ Βππθῃ (ὁ δυϑμὸς ᾿ἀνακρεόντειός 
ἐστι κεκλασμενος πρὸς τὸ ϑρηνη- 
τικόν 30801.) δηΐβρυθομθῃ ἀδν ἰσᾶθ- 
56] ρθη ΒΘ] πητητησ, 6] 06 ἀοὺ ΟΠμΟΥ 
144 { ἀπίδουί, πα οἰσηθῃ 510}. Ὀ6- 
ΒΟ ηάοΥ8 ἐν ἀθη τ 61 Ὁ116 6 ὕπου. 

128. τάξις: Ὑ016 στάσις Επτη. 811 
ὡς ἐπινωμᾷ στάσις ἁμά, ὍΒΟΘΡΆ. 
408 στάσις δὲ πάγκοινος ἅδ᾽ ἐπιρ- 
ροϑεῖ. 

129. πτερύγων ἁμίλλαις 8. γ. ἃ. 
πτέρηξιε ἁμιλλωμέναις. 6]. 141. 

θυ Βερυ 465 σϑυζθιίουπάθη ϑύγο- 
Ὀ6η5 ὈρΖιθεῦ 810} δαΐ α16 6146 Υ- 
βδισθη ΕἸ σΘ], ψ 6] ηῆθ 685. σ]θιοἢ- 
βθη ΘἸΠΘΠΘΡ. Ζυγοῦ ὍΤΟ]]ΘΠΗ. 
ΥΩ]. ϑορῃ. Ἀπ. 1060ὅ τρόχους ἀμιλ- 
λητῆρας ἡλίου. 

181. μόγις: Ουοα 56 ῬΔ[ῚΙ ΔΘΟῪΘ 
Ῥθυβιδβιβϑθ ἀϊοαπῦ, αὖ 115. ΘΟτητηθᾶ- 
ὕπιη αἀδτοῦ, 14 6 γϑύθυβ βθχιβ τηὰ- 
ΠΙΘΌΥΙΒ, ὙἸΓΡΊΠ 1 ΤΠ ΡΥΙΓΩ15 ἀΙΒΟΙΡΠ1Π8, 
᾿Ἰυἀϊοοπάστη. 8510 ρδοᾶάδσοσὰβ ἀπ- 
ἐϊσοπθ8 ὡραα Επτιριάθια (ῬΠοθη. 89) 
γΙδ ἢ ΟἸΤΟΌΤΉΒΡΙΟἰῦ, ὙΘΥΘΗΒ Π6 6]8 
1ῃ ΡΠ οατη ργοαθαηΐθη ΓΘ 915 ΠΊ]ΘΤΩ 
σιδαροτγοὺ (ϑομῦϊ5). γε]. ΒΌΡΡΙ!. 996 
ὑμᾶς. δ᾽ ἐπαινῶ μὴ καταισχύνειν 
ἐμὲ ὥραν ἐχούσας τήνδ᾽ ἐπίστρεπτον 
βροτοῖς χτὰλ. - «παρειποῦσα: ΕΒ]. 
11. 6, 62 α. 7, 1290 ὡς εἰπὼν παρέπει- 
σεν ἀδελφεόύο φρένας ἥρως αἴσιμα 
παρειπών, γα]. Θά. 1, δδδ: 6, 881, 
Η65. ΤΉΘοσ. 90 μαλακοῖαι Ἐτεῦ 
μενοι ἐπέεσσιν. Παρειποῦσα Κθηπ 
5106}: Ζιγϑι οΥδΙητη 80} δῇ τάξις 
ῬΘΖΙΘ θη, βἰθμῦ Ὁ ΌΘΥ ἀ6πὶ ἀθάδηκθη 
ΘΟῊ 50, 815 ΟὉ ἐγὼ προσέβην γοτ- 
ϑαΒΘ ΡΠ σΘη ᾶτΘ (Υ6]. Ζὰ 201). 

182. κραιπνοφόροι... αὖραι ἀ. ἢ. 
“Πα 108}: ΘΙ]. 56 ῃγ.. 

188. ἐξέπληξε σπὶθ 810, 8710 τυοτὐ 
ΔΏΒΟΒΘΆΠΟΙΘΥ ΒΘΖΙ ΘΠ Πηρ' δα ἴδ Ατὸ 
ΔΟΥ ψἰγκοπάθηῃ Ὀτββομθ, τε]. ΔΕ. 
480 φλογὸς παραγγέλμασιν νέοις 
πυρωϑέντα καρδίαν. ----ὀ Οδὲ νὶτὰ 
ΦΊΒομ6 αι Ρυβροβιύίοαθ. ἀπα  ϑυθαπι 
ΒΘ. Βδπῆρ ΘΙ πρΌΒο  ΟΌθη (Τ᾽ Ὠ]6518), 
Κτνᾶρον 1 τ: 68, 48, 1. 

184. ϑεμερῶπιν: Ἐταρ ΘΟ Ε]68 28 
Ζῆρις δ᾽ αἵματόεσσα καὶ Ὡρμονέη 
ϑεμερῶπις. ἨδΒγΟΒ. ϑεμερῶπις (αἱΐ- 
δώς)" ἐρασμία αἰσχύνη που σ6- 
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σύϑην δ᾽ ἀπέδιλος ὄχῳ πτερωτῷ. 180 

ΠΡ ἰχίαϊ δὐδῦ: 

τῆς πολυτέχνου Τηϑύος ἔχγονα. 

τοῦ περὶ πᾶσάν ϑ᾽ εἱλισσομένου 
3 ᾿] ὕ δ , » 

χϑόν ἀκχκοιμήτῳ ῥεύματι παῖδες 

πατρὸς Ὠκεανοῦ" 

δέρχϑητ᾽., ἐσίδεσϑ᾽ οἵῳ 

140 

δεσμῶ 

προσπορπατὺς τῆσδε φάραγγος 

σκοπέλοις ἐν ἄκροις 

φρουρὰν ἄξηλον ὀχήσω. 

(ἀντιστροφὴ α΄) 

ΧΟ. λεύσσω, Προμηϑεῦ, δνοφερὰ δ᾽ ἐμοῖσιν ὄσσοις 

ὁμίχλα προσῇξε πλήρης 146 

ῃδὰ; ἄθμη ϑεμερός (του ον ὙΥυ- 
261 8ε) σἸοθῦ ἄθη Βεορυ ἀ65 Βυἢ- 
βδτηθη ππα (ἰθβούζίθῃ (τ. ϑεμερή" 
βεβαία, σεμνή, εὐσταϑής ἨδΒγΟΠ., 
ἄδπη ϑέμα, ϑέιεϑλον, ϑεμοῦν) απὰ 
αἰδὼς ϑεμερῶπις ἰδὲ 416 Βεμβαομέθση- 
ποῖ, Ὅ61 θΊο μον 416 Μ δ ομ θη τ Πρ’ 
Ὀ]εἰ θη τ. ΤΌΒΙΡ βιΐζοη; θη ἀθρθη- 
βαὺζ ἀαῖὰ Ὀϊαού σύϑην ἀπέδιλος. 

18ὅ. σύϑην: ἀδ5 511 156 ῃ6 Απο- 
τηθηὺ ἴθ]ὺ Ὀ6Ὶ ἀθη ΤΥΔΡΊΚοσυη ποὺ 
β6] θη ἴῃ Ἰυυβοηθῃ [6 ]]6η. ὑπα 1ῃ 
ἄρῃ Βοίθηγθαρθῃ, βϑ μου 485 ἰθτη- 
Ῥογῶ]θ, υρ]. ἐρέϑισε 181. -- ὄχῳ 
πτερωτῷ: ΕἸἄροϊπαρσθη ἤπάθη 510 ἢ 
τ Κυπβίαρηκτηβίθγη ὄΐξουβ, Ὑρ]. 
Ζ. Β. ΜάἅΠον- 1 βθῖου, θη ΚτηΒ]ΘΥ 
δ Κα. ΠῚ ΤΆΕῚΤΣ τ ΠΟ Ὁ: ΣΧ πὶ 
111, 112, νο Τυϊρίοϊθηιοβ δαΐ θἰπ θη 
ταῖῦ ΘΟ μνσαπθηῇ σοι ὈΘβοΟμ σ]ηρσύθῃ 
Ὑγασοη 5ι0χὺ. -- ἀπέδιλος. ἈοΥ 
ΞΟΒΟ]. ουϊπηθσῦ 8 Ηεβίοα Ἄν . 
840 γείτονες ἄζωστοι ἔκιον. ὙΕῚΊ. 
ΞΌΡΕ. ΕἸ. 871 ὑφ᾽ ἡδονῆς τοι, φιλ- 
τάτη, διώκομαι τὸ κόσμιον μεϑεῖσα 
σὺν τάχει μολεῖν, ΤΏΘΟΚΥ. Ια. ΧΙΧ 86 
ἄνστα μηδὲ πόδεσσιν ἕοῖς ὑπὸ σάν- 
δαλα ϑείης, ΔΡΟ]]. ΒΒο΄. ΤΥ͂ 48 γυ- 
μνοῖσιν δὲ πόδεσσιν ἀνὰ στεινοὺς 
ϑέεν οἴμους (γοη θ᾽ 6] Θπάθη Με- 
468). 

187. πολυτέκνου: γρὶ. Ζὰ 128, 
Π,. 14, 201 Ὠκεανόν τε, ϑεῶν γέ- 
νεσιν, καὶ μητέρα Τηϑύν. 

188. περὶ πᾶσαν εἱλισσομένου (ζαι 
8486) χϑόνα: νρ]. ἀψορρόου Ὥκεα- 
νοῖο 1]. 18, 899, Οα. 30, 66. Ονἱά. 
[αϑί. Ν' 81 ἀυχοταῦ Οροάπαβ αὐοη- 
ἅδη Τιϊαπϊᾶα Τοίμγη, αἰ ἐθυταπα 
14 1615 αυδ, Ραΐθὺ ἃτα 1 Φ6 Ὁ Ϊ8. 

1595. ἀκοιμήτῳ ῥεύματι: γ6]. 1. 
14, 244 ἄλλον μέν κεν ἔγωγε (βαρύ 
ΕΜ ΒΒ] ἢ ϑεῶν αἰειγενετάων ῥεῖα 
κατευνήσαιμι καὶ ἂν ποταμοῖο θέ- 
εἅρα Ὠκεανοῦ, ὅς περ γένεσις πάν- 
τεσσι τέτυκται. 

141. ΞΥπομστηϑ, Π8|60 γϑ θυ θη 8. 
Θοτητη οἷἱ δηΐταῖ ργοάπηῦ (ΘΟ (2). --- 
Ζα προσπορπατός ὙΡΊ. 61. 

148. φρουρὰν ὀχήσω: γ96}. φρου- 
ρήσεις 81. ὀχεῖν ἰδ ϑοΒ- Οα. ἴ, 
211 ὀχέοντας ὀιξύν, 11, 618 κακὸν 
μόρον, ὅν περ ἐγὼν ὀχέεσχον ὑπ᾽ 
αὐγὰς ἠελίοιο, 21, 802 ἣν ἄτην 
ὀχέων ἀεσίφρονι, ϑυμῷ Ζᾳ θυ ΚἸᾶτθη 
(Βαβύ! 616). - ἄξηλον: νρ]. ἀτερπῆ 
5. ἀμέγαρτα 402, ΟΠο. 1017 ἄξηλα 
νίχης τῆσδ᾽ ἔχων μιάσματα. 

144. δνοφερὰ ὁμίχλα πλήρης δα- 
κρύων, Μὶ6 α΄6 ἀαπΕ]6, τϑρθη- 
ΒΟΥ ΒΩΡῪΘ ΥγΟΙΚο; ὙΡῚ. βορέ. 228 
χαλεπᾶς δύας ὕπερϑ'᾽᾽ ὀμμάτων κρι- 
μναμενᾶν νεφελᾶν, ΞΌΡΒ. Απὶ. ὅ28 
νεφέλη δ᾽ ὀφρύων ὕπερ αἱματόεν 
ῥέϑος αἰσχύνει τέγγουσ᾽ εὐῶπα πα- 
ρειάν, Εν. ΕΙΡΡ. 118 στυγνὸν δ᾽ 
ὀφρύων νέφος αὐξάνεται, ΗοΥ͂. Θρ᾿Βύ, 
Ι18,.94 ἀθηβ ϑΌΡΘΥΟΙΠΟ ΠΌΌΘΙΩ. 
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δακρύων σὸν δέμας εἰσιδοῦσαν 

πέτραις προσαυαινόμενον 

ταῖσδ᾽ ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις. 
, Ἁ ΡῚ ΄ - 2 2, 4 

νξον γὰρ οἰακονόμοι χρατοῦσ Ὀλύμπου" 

νεοχμοῖς δὲ δὴ νόμοις 

Ζεὺς ἀϑέτως κρατύνει. 180 

τὰ πρὶν δὲ πελώρια νῦν ἀιστοῖ. 

ΠΡ. 

τοῦ νεκροδέγμονος 

Μιὺ ἄθπι Β1146 σψῶῦ βΒοῇοη ἨΟΙΊΘΥ 
γογϑηρθσδηρθη [].17,591 τὸν δ᾽ (ά6π 
θοεοββιαΐθη Ηρκίου) ἄχεος νεφέλη 
ἐκάλυψε μέλαινα. 

1456. εἰσιδοῦσαν ὩΔΟΠ ἐμοῖσιν 
γγ10 ΟΠΟΘρΡΗ. 410 πέπαλται δ᾽ αὐτέ 
μον φίλον κέαρ τόνδε κλύουσαν 
οἶκτον, (Ῥϑυβ. 918 λέλυται γὰρ ἐμῶν 
γυίων ῥώμη τήνδ᾽ ἡλικίαν ἐσιδόντα, 
ΞοΡΆ. ΕἸ. 419 ὕπεστίέ μοι ϑράσος 
ἀδυπνόων κλύουσαν ἀρτίως ὄνει- 
ράτων, Αἱ. 1006 ποῖ γὰρ μολεῖν μοι 
δυνατὸν τοῖς σοῖς ἀρήξαντ᾽ ἐν πό- 
νοισι μηδαμοῦ; τπιρθκομχὺ ᾿αν. 
Μεά. δ7 ὥσϑ᾽ ἵμερός μ᾽ ὑπῆλϑε .. 
λέξαι μολούσῃ. 

140. πέτραις ταῖσδε προσαυαι- 
νόμενον: πρὸς πέτραις αὐαινόμενον, 
γΕ]. ΞΌΡΗ. ΡΒΙ. 964 αὐανοῦμαι τῷδ᾽ 
ἐν αὐλίῳ μόνος, ΕἸ, 819 αὐανῶ 
βίον. Ζ2ὰ αὐαινόμενον λύμαις 
το]. 93. 

147. ἀδαμαντοδέτοισι λύμαις 5.᾿ 
γ. ἃ. ἀδαμαντίνοις δεσμοῖς λυμαν- 
τηρίοις (991), νρ]. οἰστρηλάτῳ δεί- 
ματι ὅϑ0, ὙΠΘΟοΚΥ. Ερῖρυ. ΧΙ 4 
κηροδέτῳ ᾿πνεύματι. ὶ 

149. Μ|ιΐ γάρ ρσ᾽οοῦ 510} ἀθγὺ ΟΠοΥ 
416 Ἐπ κΙάταυρ ἀον ΜΠ ΒΠδπα]αηρ. --- 
οἰακονόμοι γορ ΖθαΒ. 51ΊΟ οὖ Π08: 
ἀθηη Ἰθὑφὺ ϑιύζθῃ ποθ ΗΘΥΥΠ 8 ΠῚ 
Βυᾶδυ, απϑανὶβ ἀθ ἀπὸ ἰδηίατῃ 
ΒΘΓΠΊΟ 5810 (ϑομῦϊ2). γε]. ϑϑρύ. Ὧ 
ὅστις φυλάσσει πρᾶγος ἐν πρύμνῃ 
πόλεως οἴακα νωμῶν, 62, Ῥαχϑ. 167, 
απΐεμ ὅ1. 

150. νόμοι αἴθ γνουϑη θυ] Π6Ὲ,, 
γΟη ΘΓ Δα ρΘΙ ΠΟ ΚΠ ΟΠΘη Η θυ βομαρὶ 
ΒΘ ΘΌΘΏΘη, (ἀθβοΐζθ (τ6]. πόλις ἄλ- 
λως ἄλλοτ᾽ ἐπαινεῖ τὰ δίκαια ϑθρύ. 
1010), ϑεσμοί αἴθ ὈΙΘΙθΘ πάθῃ ϑαὺ- 

εἰ γάρ μ᾽ ὑπὸ γῆν νέρϑεν 8᾽ “Ἧιδου 

Φθηρθη 818 Αὐδβῆυπ!ίβε ἀθ8 θίσθῃ 
Βοομίβ. ἀϑέτως" ἀϑέσμως, οὐ συγ- 
κατατεϑειμένως Ἠθδγοῃ. 268 σἸοθῦ 
Οοβοῦσθ ἤϑῸἢ οἰρθποιῃ Πθομὺ (186), 
Οἴπμθ 416 Ηθυυβϑομϑῖ οἰπθβ ΠΟΠΕΥ 
βύθῃομάθῃ Οθϑθίζοβ ΘΗ ΖΙΘΥ ΘΠ ΠΘΗ 
(οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος κρατεῖ 834). 

151. τὰ πρὶν πελώρια νῦν ἀιστοῖ: 
ἈΠ] στη θα “α16. ἔρπουθα αν αἰ θθπ᾽ 
(τοὺς Τιτᾶνας καὶ τοὺς τούτων νό- 

μους ΞΞ'.Π0].); 4858 Ὑγοτὺ πελώρια 
1δῦ ῬΘΖθισμπμοπα ἐγ ἀἀ8 Ζθιζα! τοὺ 
ἄον ΤΊ ΒΘ θυυβομαίν. Ζα 46: 66- 
ἀδηκεοη νρ]. ΑΒ. 108 οὐδ᾽ ὅστις 
πάροιϑεν την μέγας, παμμάχῳ ϑρά- 
σει βρύων, οὐδὲ λέξεται πρὶν ὦν. 
᾿Διστοῦν σιοοθῦ αἴ16 Εο]σΘ δἰπϑὺ γο]}}- 
βυθ Παρ θη γοιηϊομ πη 8 (αδί85 
ΤΏ 8) πο ΐβ τα Εν ἄαγοι “πότ᾽ ἀπά 
516 ϊ᾽, ἄιστος “ὙΘΥΒΟΒΟΙ] πῃ). 
162. νέρϑεν Ἅιδου: εἴἴοκίνο!} 
ΘΟ ππίρῦ ἄθη Ηδαεβ διππηΐου" 
π80}} Ἃ6Υ Απβίομῦ γοη 1. 8, 18 ἤ 
μιν ἑλὼν ῥίψω ἐς Τάρταρον ἠερό- 
ἕνταὰ .. τόσσον. ἔνερϑ'᾽ ᾿Δίδεω ὅσον 
οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης, (ἔσμι. 12 
Τάρταρόν ὃ᾽ ὑπὸ χϑονός ἰδοὺ Ταὰτ- 
ἰατὰβ οι Ὀοαθαΐοπα τοῦ Ηδ4 68). 
ον θη πᾶτοπ ἀσθ ἀἴο ὥρτίσθῃ 

Τιζαποη σϑϑυδγ)ῦ σου άθῃ ΤΠ: 8: 481, 
Ηε68. Ἑμθορ. 720 τόσσον ἔνερϑ᾽ ὑπὸ 
γῆς ὅσον οὐρανός ἐστ᾽ ἀπὸ γαίης" 
ἶσον γάρ τ᾽ ἀπὸ γῆς ἐς Τάρταρον 
ἠερόεντα. 

1685 ἔ. τοῦ νεκροδέγμονος : ὙΕῚ. 
ϑθρύ. 8600 πάνδοκον εἰς ἀφανῆ τὲ 
χέρσον, ϑΌΡΡ]. 100 τὸν πολυξενώτα- 
τον Ζῆτα τῶν κεκμηκότων; ΒΟΠΊΘΥ, 
Ἀγταπ. Υ 9,17,480 Ποιεῦ Ηδα 68 Πολυ- 
δέκτης Ὡ ᾿Πολυδέγμων. γ9]. οἶστο- 
δέγμοτα ϑησαυρόν ΒΕΓΙᾺ, ἼΟϑΟ. -- 
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3 9 ἰφ , τ 
εἰς ἀπέραντον Τάρταρον ἧκεν. 

δεσμοῖς ἀλύτοις ἀγρίως πελάσας. 1δῦ 

ὡς μήτε ϑεὸς μήτε τις ἄλλος 

τοῖσδ᾽ ἐπεγήϑει. 

νῦν δ᾽ αἰϑέριον κίνυγμ᾽ ὃ τάλας 
ἐχϑροῖς ἐπίχαρτα πέπονϑα. 

(στροφὴ β΄) 
ΧΟ. τίς ὧδε τλησικάρδιος 

ϑεῶν., ὅτῳ τάδ᾽ ἐπιχαρῆ: 160 

τίς οὐ ξυνασχαλᾷ κακοῖς 

τεοῖσι. δίχα γε Διός; ὃ δ᾽ ἐπικότως ἀεὶ 

ϑέμενος ἄγναμπτον νόον 

δάμναται Οὐρανίαν 

ἀπέραντον: ΥΩ]. 1018. --- δεσμοῖς. Βδηρσέ, ΟὨπθ δίπθῃ δὺϊέσραπκῦ τιηθν 
πελάσας “ἡ α. αζςθ το ἀδι Ἰτητη Υ- 
Ἀἴη ἴπ Ε65581π ρϑὶθρὶ᾽. Ζα δεσμοῖς 
πελάσας ΥΕΊ. Βαν. ΑἸΚ. 229 βρόχῳ 
δέρην οὐρανίῳ πελάσσαι, δα ἢ. 
δ, 166 καχῇς ὀδύνῃσι πελάζειν. 

1560. μήτε τις ἄλλος: Ῥτοπιροίμθαβ 
Βομθαΐ 510ῃ, νοῦ ἀθῃ Νϑῃβοῆθη Ζὰ 
τϑᾶθη. βοβαδθηξθααθ ἃ. ἨοΒη ἄθυ 
Βδῖπᾶθ οριπρῆπαοὺῦ ον ΠρΊ ΠΟ ΚΠΙΟΒ6 
415 ἀδ5 ϑοβιηθυ]οηβίθ, νρ]. Ηομη. 
1.8,51:; 6,82: 10,193, Ηδ8. ὟΝ .α. 1. 
699, Αδβοῖ. Ῥβιβ, 1084, ΞΌΡΒ. ΑἹ. 
885, Δυξ. 647, Επν. Με. 888. ὕ 08 
αἴ ᾿ΒεΘΙ]απρ γοι τὶς γ5]. Ζζὰ 21. 

167. ὡς -- ἐπεγήϑει: γο]. 49. 
ΟΒο. 195 εἴϑ'᾽ εἶχε φωνὴν ἊΝ ὅπως 
δίφροντις οὖσα μὴ ᾿κπινυσσόμην, 
Κυᾶσον 1 8 ὅ4, 8, 8. -- ἐπιγηϑεῖν Ὀ6- 
ποίομηθὺ τῖθ ἐπιχαίρειν ((688 ἐπέ ἡ 
χαρτα, 160 ἐπιχαρῆ) τὸ συνεπιγελᾶν 
τοῖς ἀλλοτρίοις κακοῖς (Βοδδᾶθη- 
ἔγϑααθ). 

168, κένυγμα: Ἐπαβίαί. χὰ 1]. 4, 
281 τοῦ δὲ κινύω αὖϑις παράγωγον 
τὸ κινύσσω' ἐξ οὗ παρ᾽ Αἰσχύλῳ 
αἰϑέριον κίνυγμα, τὸ ἀέριον εἴδω- 
λον (νῖὶ6 αἴϑυγμα στοὰ αὐϑύσσω, 
αἴνιγμα τσοὸρ αἰνέττομαι). ΥΡρΙ. 
ΟΒΟΘΡΗ. ἃ. Ὁ. ἐκινυσσόμην “Ὠϊῃ τι. 
Βουθαενοσὺ πῦταθ, δῖπ- ἀπα Πρυ- 
βομπαπκίθ. αἀἰϑέριον κίνυγμα 
(ο5011] 1) 18ϑὖ οἷπ “Ἰαἴρθ Θομ γ θ᾽, 
νγᾶ8 ὈΘΒΟΠάΘΥΒ. ἀθθ ἢ} ἐᾶν Ῥυοτηθ- 
ὕμθαβ ρϑίβὺ, νγ611 σὺ ἴῃ ἔγϑιθυ Πα 

ἄθηῃ Εὐίβοη σὰ ΒδΌΘΗ. 
1601. συνασχαλᾷ: 416 ἃπάθγθ ΕὌΥΙΣ 

808. ΥΕΊ. Ιβοκυ. Ῥδμθρ. 8 181 συν- 
οργισϑῆναι τοῖς ἀδικηϑεῖσιν, συμ- 
πονεῖν πηΐθη 214, συγχαίρειν, συν- 
ἤδεσθϑαι (ΤΟΣ πϑμτηθ [ἄν [οἱ οἄδυ 
Ἐ.Θαα 6). 

102. ΠῚ6 ε]06 Εογμι τεός Βπαᾶρϑὺ 
510: ΖΜ ΘΙ]. ΘΙ ἀθη ΤΥΔΡΊΚουν πὶ 
ἸγυΊβοηθη 6116, Ὀ61 Αβοθγ]οβ ΠΟΘΙ 
δορί. 108, ἕγρτα. 09, 1. 

102--181. τοὶ Αὐἱόὄβαμπρθῃ ποὺ 
Ὀ6Ὶ ΑΒΟΒΎ]Ο5 ΠῸΥ ΟΥ̓ τη] ]βοηε ΤῪ!- 
ταθίου (γ9]. ΒΌΡΡΙ. 111 -- 128, Ἀρ. 
485, ΟΠο. 44, δὅ). Τ)ὲν ΤυΎ ἢ 5 
1] φυοιΐθη Βίβα ἢπαθὺ 5100 ἴῃ 
ὈΏΒΘΥΘΙ 0 Κ6 ΜΠ’ ΠΟΟΠ ΘΙημ8]} 
ὈΘ6Ὶ οἰβθηι ΕἸΡΘΠΠδΙηθη 718. 

168. ϑέμενος: γ5]. 1]. 9, 029 ἄγριον 
ἐν στήϑεσσι θέτο μεγαλήτορα ὃυ- 
μόν, Τγνύδοβ ἔν, 11, ὅ ἐχϑροὰν μὲν 
ψυχὴν θέμενος, ΤΗθορι. 89 ἀλλὰ 
φέλει καϑαρὸν ἁέμενος νόον ἤ μ᾽ 
ἀποειπὼν ἔχϑαιρε. --- 4 ἃ ἄγναμπτον 
νόον Ὑρ]. [1], 24, 41 οὐδὲ νόημα 
γναμπτὸν ἐνὶ στήϑεσσι. 

164. δάμναται: 61 ΘΡΊΒΟΠΘΒ ὟΝ οχῦ, 
ὐἰκ ϊ νΊ80 8 δῦοι Οα. 14, 487 ἀλλά με 
χεῖμα δάμναται, Ῥαβεϊ γΊ 80} ΒΌΡΡΙ. 
904 τῖθ ἴπ ἀδὺ 1185. --- Οὐρανίαν 
γένναν: γ0]. 205 ἃ. παΐοπ ἘΎΡτη. ΠῚ 
465 Προμ. λυόμενος ΤΊ πη ΒΟ0001685 
Βϑπθγδίδ, Οδ861ο, 1]. ὅ, 898 Οὐρανιώ- 
νῶν. Οὐρανίαν 16 ᾿Τυνδαρέα ϑύ- 

Ἰδυυνῥόλν»» . 
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γένναν" οὐδὲ λήξει, πρὶν ἂν ἢ κορέσῃ κέαρ, 1θῦ 
.᾿ ἢ παλάμᾳ τινὶ τὰν δυσάλωτον ἕλῃ τις ἀρχάν. 

ΠΡ, ἦ μὴν ἔτ᾽ ἐμοῦ, καίπερ κρατεραῖς 
ἐν γυιοπέδαις αἰκιζομένου., 

χρείαν ἕξει μακάρων πρύτανις, 

δεῖξαι τὸ νέον βούλευμ᾽ ἀφ᾽ ὅτου 
σκῆπτρον τιμάς τ᾽ ἀποσυλᾶται. 

καί μ᾽ οὔτε μελιγλώσσοις πειϑοῦς 
ἐπαοιδαῖσιν ϑέλξει. στερεάς τ᾽ 

οὔποτ᾽ ἀπειλὰς πτήξας τόδ᾽ ἐγὼ 

καταμηνύσω. πρὶν ἂν ἐξ ἀγρίων 1τὖῦ 

δεσμῶν χαλάσῃ ποινάς τε τίνειν 

τῆσδ᾽ αἰκίας ἐθελήσῃ. 

110 

(ἀντιστροφὴ β΄) 

ΧΟ. σὺ μὲν ϑρασύς τε καὶ πικραῖς 
δύαισιν οὐδὲν ἐπιχαλᾷᾶς. 
ἄγαν δ᾽ ἐλευϑεροστομεῖς. 180 

γατερ ἂσ. 88, ᾿ἡγαμεμνονίαν ἄλοχον 
Θά. 1499, Ἰξιονίης ἀλόχοιο 1]. 14, 
511. ΥΩ]. ΔΌΘΗ πἀπΐθη ὅ90. 

108. παλάμᾳ (Ηδιμαβίνθιο᾽) τινί: 
ΥΕῚ. ΟΠο. 188 ἐλϑεῖν Ὀρέστην δεῦρο 
σὺν τύχῃ τινὶ κατεύχομαι, ΞΟΡΒ. ΑΙ. 
8ῦὔ8 ἀρκτέον τὸ πρᾶγμα σὺν τάχει 
τινί, Ῥιπα. ΟἹ]. ΤΧ 89 σύν τινι μοι- 
ριδίῳ παλάμᾳ. 

197. ῆ μὴν ἔτι πὶ ππύθῃ 907. 
108. ἐν ᾿ϑδῦ ΔΠΒΟΠΘ ΠΟΙΟῚ 815 ΠΣ 

ὈΙοίβο Ταῦ. ᾿πβύσαμα. ΥρΊ. 0, 562 ἃ. 
σὰ 420. -- Οαἰκιζομένου ῬαΒΒΙ ΙΒΟΠ, 
δ ΘΥ85 195, “27, 266. 

110. τὸ νέον θιι ππᾶ ΒΘ ἴθ τ- 
1108’ ν ΥΡΙΊ. ΞΌΡΡΙ. 841 πόλεμον ἄρα- 
σϑαι νέον. --- βούλευμα: περὶ τοῦ 
ἔρωτος τῆς Θέτιδός φησι ϑ610]. ΥΡΊ. 
ἘΠ]. 5. 8 ἃ. 16. -- Ια σΟΠΒΙΠ1 ΠῚ 
Β1ο βΒῃθ οΟΌβουστα οὖ ϑηῖραθ ῬΥΟΠΊ86- 
ἐμπθὰβ ἱπαϊοαῦ; ἴῃ αἀο τηδσηδ, 66Υ- 
ΤΟΥ 08 Ῥοθίδθ, ααἱ 5160 δὺ δὐΐβθυ- 
ὕϊοπϑυη βρϑοΐαθοσιιμα φοιῖῦ οὖ δοῦ! 15 
ἘΥΔΡΊΟΔΘ ΘΌΓΒΌΠ., 6 180 ΟἸζϊὰ5 δὰ 
ἥπριη ρθυνθηϊδῦ, ᾿π θοῦ ἃ6 βα8Ρ6}- 
ατὖ (ϑομα!ε). 

111. ἀποσυϊᾶται, 65 ἰϑὺ ὈθΘδυϊταγηΐ, 
αἴθ οὐ νϑυ]ουῦ. Ὑρ]). χὰ 518. 

Ἀξόπυτοβ, Ῥσγοσαιθίμθιβ. ὃ. Απῆ. 

112. Ζὰ οὔτε - τὲ υρ]. 244, 200: 
2 οὔτε -- τ᾽ οὔ(ποτε) ΟϑΌΡΕ, Απὲ, 
108 ἔμοιγε ες οὐδ ἥδ᾽ ὀλεῖται πλη- 
σία σύ τ᾽ οὐδαμὰ τοὐμὸν προσόψει 
κρᾶτα, Ἐν. ΗΙρΡ. “802 οὔτε γὰρ 
"τότε λόγοις ἐτέγγεϑ'᾽ ἥδε νῦν τ᾽ οὐ 
πείϑεται, Ηδτακὶ. 606 οὔτε τούτοις 
ἤδομαι πεπραγμένοις χρησμοῦ τε μὴ 
πρανϑέντος οὐ βιώσιμον, ΤΒΚ. Ι 
120 οὔτ᾽ ἐκεῖνος ἔτι κατενόησε τό 
τε μαντεῖον οὐκ ἐδήλου Ὀύτοι 
οὔτε -- τὲ πιτὰ αὔδα ππᾷ Θοναιέ 
ΘΙ ΒΔ ΤΠ αΘΥ ΒΘ σα ΠΘγρ βὑθ]ῦ. Π θὲ 
ὙΘΟΙΒ861 τηϊῦ. τ΄ οὔποτε ἩδῸΒ οὔτε 
Θηΐβρυϊομὺ αἴθ σοθπαονίθ ϑέγακίαν 

᾿πτήξας καταμηνύσω ὍΘ 'π δ᾽ ἃ. 
δύ, ἀοΥ Απύροπο. --- μελιγλώσσοις 
ου!πηθυῦ ὃ] τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης 
μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή (Ι. 1, 
249), 8]. αν. ἔτ, 891 εἴ μοι τὸ 
Νεστόρειον εὔγλωσσον στόμα... δοίη 
ϑεός. --- μελι γλώσσοις: αἷθ Οἶβαῦ 
Π80 ἢ ἀθηὶ φυθιΐθθη ἀπαρϑβίθ θυ 
Τοίτωροαϊθ πῖγαὰ ουϑὺ Ὀ6Ὶ ΕἸ ΡΙ68 
ΒΊΓΘΠΡ᾽ Θἰπρϑ Βα οι. 

116. χαλάσῃ, πϑτα]. μὲ (ἀμ ογβ 58, 
119, ΥΡῚ. λωφᾶν 2). 

180. ἐλευϑεροστομεῖς: νρ]. λαβρο- 

4 
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ἐμὰς δὲ φρένας ἐρέϑισε διάτορος φόβος" 

δέδια δ᾽ ἀμφὶ σαῖς τύχαις. 
πᾷ ποτε τῶνδε πόνων 
χρή δὲ τέρμα κέλσαντ᾽ ἐσιδεῖν" ἀκίχητα γὰρ 
ἤϑεα καὶ κέαρ ἀπαράμυϑον ἔχει Κρόνου παῖς. 186 

ΠΡ. οἷδ᾽ ὅτι τραχὺς καὶ παρ᾽ ἑαυτῷ 
τὸ δίκαιον ἔχων" ἔμπας. ὀίω, 

μαλακογνώμων ἔσται ποϑ᾽ ὅταν 

ταύτῃ ῥαισϑῇ᾽ 
τὴν δ᾽ ἀτέραμνον στορέσας ὀργὴν 190 

εἰς ἀρϑμὸν ἐμοὶ καὶ φιλότητα 
σπεύδων σπεύδοντί ποϑ’ ἥξει. 

ἤ 7 2 [4 ΝῚ , 2 {τ " ΄ 

ΧΟ. πάντ᾽ ἐκκάλυψον καὶ γέγων᾽ ἡμῖν λόγον. 

στομεῖν 821, ϑρασυστομεῖν ΞΌΡΡΙ. 
208, χαριτογλωσσεῖν τπΐθη 204. 

181. ἐρέϑισε: ζὰ 186. ΤΥ πὰ 
δὰ8 οἰπθῖὶ Ὑγονίθ Ὀθβϑύθμοπαθ Τ1- 
Ῥγδομυβ ἴπὶ ἀγιύξοη Επίβθ ραίβὺ Ὀ]Ο[8 
ἤν ἄθῃ τη] ]βοῆθη Τυϊμηθίθι, νρ]. 
Ζὰ 162 ἃ. σὰ 2. Ποῖ Αοτὶβδῦ ψ16 Ὀ6ὶ 
ἐγέλασα, ἤσϑην, ἀπέπτυσα (τππΐθῃ 
1070): γρ]. Κυῦρϑ 1 8 ὅ8, 6, 8. 

188. ὕει δέδια, πᾷ νρ]. Ζὰ 99. 
184. Οὔδθη 100 ἀοπκὺ πιϑῃ 8 

ἅδ5 ΑμΡΥΘομθη ἄθ5 Ταροθ ΠΘΟΒ δ᾽ 
ΕἸΗβίθυ 5, ΠΙου δὲ (5 Αμ]δπάθῃ, 
ὙΘΙΟΠ65 σοὺπ ὔπηι ππὰ Μϑογθϑηοῦ 
Ὀδίτγοιυ. --- ἀκέίχητα οἷ ΘΡΊΒ0Π68 
Ὑγοτὺ (1. 11, Τό ἀκέχητα διώκων). 

186. ἀπαράμυϑον ταὔῦ Ἰδῆρϑτη ἃ 
Ῥεῖν. πῖθ ἀϑάνατος, ἀκάματος ἴτὰ 
Ἐρροβ ᾿πίοϊρθ 465 Ὑϑυβθθα νυ [Π15888 
(ἀϑάνατος ᾿αὺ ἀἴοθθ Τιᾶπρσο ἀυτοῃ- 
σϑμοπᾶβ Ὀθὶ 46 δἰϊβομθη ὈΙσ θυ 
ῬβΒϑ]θη). 

1806---192. ΠΔ85 τσἱθυίθ δηδρᾶβ- 
5686 ϑιυβίθιη ᾿ἰϑὺ πὶοηῦ ΘΌΘΠ80 ἄἀθιὰ 
αυιθίθη ο]θίοη τῖ6 ἀᾶ8 χυϑῖΐθ ἄθτα 
ουβύθῃ, υἱθ]] ᾽ομῦ τ 61} 65 ἄθη ΟΠ] [5 
ΙΔ οὐ (τῖθ ϑόρμ. ΑἹ. 267 .). Μὸρ- 
ΠΙΟμΘυγθῖβ ᾿ἰϑὺ αἴθ 5'06116 1ὔοκϑιη- 
μιῇ (ΥΥ 611 πἰτησταῦ θᾶ 0} δαισϑῇ οἰπθῃ 
Αὐβία!}} 81). 

186. παρ᾽ ἑαυτῷ τὸ δέκαιον ἔχων: 
γρ]. 408, 150, Επτ. ϑαρρ!. 429 οὐ- 
δὲν τυράννου δυσμενέστερον πόλει, 
ὅπου τὸ μὲν πρώτιστον οὐκ εἰσὶν 

νόμοι κποινοί, κρατεῖ δ᾽ εἷς τὸν νό- 
μον κεχτημένος αὐτὸς παρ᾽ αὑτῷ, 
ἤβοι. ϑυρρ!. 810 σύ τοι πόλις, σὺ 
δὲ τὲ δάμιον. Ζὰ δέκαιον νρ]. 1580. 

1817. ὀίω πὶθ οἶμαι (158), ΟΡΊΠΟΥ͂, 
“μο8, ἄθηκθ 1οῃ΄, νρ]. 1]. 8, ὅ86 
ἀλλ᾽ ἐν πρώτοισιν, ὀίω, κείσεται 
οὐτηϑείς. ΗΤΟΥ ταϊῦ Καγσθηι ἡ 16 ὈΘΪ 
Ηοιηδτὺ ἴῃ ον Μη 6 ἀ65 Ηθχϑιηθίθυβ. 

189. ταύτῃ ῥαισϑῇ βαρὺ Ῥτοτηθ- 
ἐπθαβ σϑῃθίταη8υ0}} (τὺ ΒΟΖΙ Θὰ ηρ' 
δῦ 416 ἡ ον 169, νρ]. σὰ 1170) ττῖθ 
ΘΙΏΘΥ, ΟΟΥ βϑὶπ ρυΐθβ Ββθη [γ 
50. ὈΘμΒ]Ὁ τι. 510}: ἀθββθῃ ἱπΠΘ 0 8 
ἔγϑθαῦ. Ζα ταύτῃ γ9]. τῶνδε 247. 

190. ἀτέραμνος: νρ]. 1062; ἀτέ- 
ρᾶαμνος δῦ οἷπ Ηουμθ ΒΟ μ68. ΝΥ οὐῦ, 
Οα. 28, 107 κῆρ ἀτέραμνον (τὸ μὴ 

.ἐνδιδοῦν, σχληρόν ΒΗ ΘΒγ08.). ὙΠ]. 
ὀργὰς ἀτενεῖς Αρ. 11. --- στορέσας 
ὈΠΑΠ ΘΙ, σπῖρ ἀδ8 δπνϑ!]θπαθ ἀπα 
ΘΠΒΟΒ 6] πᾶθ ΜΘΘΥ 510} ψΊΘΟΘΥ 
οἸαύϊοῦ, ποῖ ἀ16 Αὐΐγοραπε 4685 
ΘΓαγτη 65. 810} Ἰοσύ. 

191. εἰς ἀρϑμὸν καὶ φιλότητα σπῖθ 
Ησοτη. Ἐγυαη. ΠΠ1 ὅ24 κατένευσεν ἐπ᾽ 
ἀρϑμῷ καὶ φιλότητι, γρ]. 1]. 1, 802 
ἐν φιλότητι διέτμαγεν ἀρϑμήσαντε. 

198---3890 ογβϑύθβ ΕΒ ρϑιβοαϊοῃ; 
198---288 ουβύθ ὅοθπθ ἀθ655610 68 
(Ρτουιθύμϑθιαϑ ἃ. ΚΟΥΥΡΒ 8108). 
Τὴν ὑπόϑεσιν (ἀϊΘ ἘχροΒι ΟΠ. 
ᾷου νοσδαβ]θρθηᾶθῃ ΒΟΡΘ ΘΠ Ιὑ6π) 
βουλόμενος διδάξαι τὸ περίεργον 

Ἰω““..... 
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ποίῳ λαβών σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάματι, 
οὕτως ἀτίμως καὶ πικρῶς αἰκίζεται" 195 

δίδαξον ἡμᾶς. εἴ τι μὴ βλάπτῃ λόγῳ. 

ΠΡ. ἀλγεινὰ μέν μοι καὶ λέγειν ἐστὶν τάδε. 
ἄλγος δὲ σιγᾶν, πανταχῇ δὲ δύσποτμα. 

ἐπεὶ τάχιστ᾽ ἤρξαντο δαίμονες χόλου 

στάσις τ᾿ ἐν ἀλλήλοισιν ὠροϑύνετο, 200 
οὗ μὲν ϑέλοντες ἐκβαλεῖν ἔδρας Κρόνον, 
ὡς Ζεὺς ἀνάσσοι δῆϑεν. οἱ δὲ τοὔμπαλιν 

σπεύδοντες. ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄρξειεν ϑεῶν. 

ἐνταῦϑ᾽ ἐγὼ τὰ λῷστα βουλεύων πιϑεῖν 

Τιτᾶνας. Οὐρανοῦ τε καὶ Χϑονὸς τέκνα, 20ῦ 

(485 πΘΌΘΊΘῖΘΘ ὙΥ 656η) τοῦ γυναι- 
μκώδους ἤϑους προσέλαβεν (818 Μο- 
ἐἰλνιθσαηρ). οὐκ ἂν γὰρ ὃ Ὠκεανὸς 
(ον πϑοῦπου φαΐ) ἠξίωσεν ἐρω- 
τῆσαι εἰδώς 601. 16 Νϑαρίοταθ 
οϊσὲ δι5 ἀοΥ ουτθσίθῃ ΤΙ 16 
ξᾷτ Ῥτοιπθίμθαβ. ΠΟΘᾺ ἰδὺ ἀϊθ Ετ- 
ΖΒ] ατρ ὅθ γοπβοϊζεν ἀ65 Ρτο- 
ταθύμοθιιβ ἀυτο ἄθη Ττοβύὺ, ἀ85 ΗΘΥΖ 
νοῦ Δπίθι! πϑμιηθπάθη ΒΊθαπάθη 
ἀαβααβομ θη (νοὶ. 198), τηοὐϊνιθυῦ. 
Ῥτουπθίμθαβ δαὺ παν ἀ16 Αὐΐοταοθ- 
γὰρ δυσοναιίθῦ, ἀπὶ ἴῃν βοΐξουῦ 
ὩΘΔΟΒΖΕΚοτητηθη. -- Ὁ ΘῚ ΡῬτο]ορ 
ταϊὺ αἰ θβοὺῪ οὐβύθη ὅοθῃθ 4688 
Θύβύθῃ ΕΡ ιβοά 90 η85 τ οὖ ἀ6η 
ογβϑύθπ Ακὺ 468 υδημδβ 868, 
πΘΙΟΠΘΥ ἀ16 Εχροβιύϊοι σιθρῦ 
ι. ἄθη ατυπᾶ σπ ἀοτ πΦοῦ[0]- 
Βθπάθπ ἀνθ δύιβομοη Επῦ- 
σ]ΟΚΙΌηΡ 166. 

195: πάντα λόγον, αἴθ. σΆηΖΘ 
Κυπάθ. -- γέγωνε τὰ γεγώνω; γε- 
γώνειν (ἀδηθΌθη α16 ΕΌτ γεγωνῆ- 
σαι 990). 

296. εἴ τι μή: Ῥεῖβ. 167 ϑεοῦ δὲ 
καὶ μήτηρ ἔφυς, εἴ τι μὴ δαίμων 
παλαιὸς νῦν μεϑέστηκχε στρατῷ, 
ϑΌρΡΡ!. 1010 εἰ γάρ τι μὴ ϑεοῖς βε- 

γε]. 1608. --- Βε- 
τηθυ Κοηυβυθυῦ ἰδὺ ἀ16 ὙΊθυζα ἢ] ἀθὺ 
6186 ἴῃ 8116 θάρρη 468 Κουυρμδῖο5 
(8423, 269, 412, 507, 681, 819, 1086) 
του 698 ἴ. τ. ἴῃ ἀ6η Πράθῃ 8ἃπα8- 
ΤΟΥ ῬΘΥβοηθη 398, 611, 622, ὅ89, 609. 

197. Ζὰ ἀδγ ᾿ΑΒδρΒογὰ ἀλγεινὰ 
μὲν -- . ἄλγος δὲ νρ]. Ῥοῖβ. 217 φο- 

βεροὶ μὲν ἰδεῖν, δεινοὶ δὲ μάχην, 
ΘΌΡΒ. Απῦ. 898 ᾿φίλη μὲν... προσ- 
φιλὴς δξι , ΘΕ 501 σαφὴς μὲν 

: ἐμφανὴς δὲς τ ΒΒ] 590 ὦ φίλ- 
τατον μὲν ἤμαρ, ἥδιστος δ᾽ ἀνήρ. 

200. ὠροϑύνετο οἷπ ΘΡΙΒΟΠ65 
Ὑγοτί. 

201, οὲ μὲν ϑέλοντες: ἄθγ (40- 
5016) Νοιηϊηδῦϊν Θπίθρυιομῦ αἀ6 1 
αδάδηκεη δαίμονες ἐν ἀλλήλοις 
ἐστασίαξον, γ5]. βόρῃ. ἀπύ, 269 
λόγοι δ᾽ ἐν ἀλλήλοισιν ἐρρόϑουν 
κακοί, φύλαξ ἐλέγχων φύλακα, Ἐν. 
Ῥμδη. 1402 ἣν δ᾽ ἔρις στρατηλά- 
ταις, οἱ μὲν πατάξαι “πρόσϑε Πο- 
λυνείκην δορί, οὐ δ᾽ ὡς ϑανόντων 
οὐδαμοῦ νίκη πέλοι, ΒΆΚΟΗ. 1181 
ἤν δὲ πᾶσ᾽ ὁμοῦ βοή, ὃ μὲν στε- 
νάξων κτξΕ. Κιῶρου 1 8 ὅ6, 9, 4 τι. 
τππΐθη χὰ 09. 

202. δῆϑεν, 501106ῦ, ὨΙΘΥ ΟἸΠΘ 
16 σθυδη]1ο 6 ἸΤΌΠΊΒ0ηῃ6 Εσθηρ 
(986) οἄδγὺ βαυθδ)]οκύϊσα Βραθαΐαῃρ' 
(νου θὈ}10}8). ὙρΙ. Εν. Ιοη 831 
Ἴων, ἰόντι δῆϑεν ὅτι συνήντετο. 

208.Ὀ ὡς Ζεὺς μήποτ᾽ ἄρξειεν 
ϑεῶν, ϑυαςυ “ἀατοϊὺ ἀθην Κυοθμοβ α16 
Ηουυβομαῖῥ ου μα] ύθη Ὀ]6106᾽, πγ61] 68 
ΒΟ γΟΥ ΦΙΊΘτη τὰ αἴ6 Ῥουβῦμ]]0}- 
Κοὶῦ 465 Ζθὰβ μαηβο]. 

204. τὰ λῷστα πιϑεῖν τοὺς Τι- 
τᾶνας: Κυᾶσον 1 8 40, 11, 2. --- ΠῚ 
Αουϊδίβ ἔπιϑον ἃ, ἐπιϑόμην ἤπᾶάθῃ 
510}. Ὀ61 ἄθη ΤΥΔΡΊΚΟΥΝ ΒΘ ἢν δδαῆρ, 

20ὅ. ΥρΊ. Ηεβ. ΤΈθοσ. θ44 Γαίης 
τε καὶ Οὖὔραν οὔ ἀγλαὰ τέκνα. 

ΔῈ 
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οὐκ ἠδυνήϑην᾽ αἱμύλας δὲ μηχανὰς 

ἀτιμάσαντες καρτεροῖς φρονήμασιν 

ὥοντ᾽ ἀμοχϑὶ πρὸς βίαν τε δεσπόσειν. 
ἐμοὶ δὲ μήτηρ οὐχ ἅπαξ μόνον Θέμις. 

Α " - 2 , ἈΝ ΄ 

καὶ Γαῖα. πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ μία, 210 

τὸ μέλλον ἧ κραίνοιτο προυτεϑεσπίκει. 
ὡς οὐ κατ᾽ ἰσχὺν οὐδὲ πρὸς τὸ χαρτερὸν 
χρείη. δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερσχόντας κρατεῖν. 
τοιαῦτ᾽ ἐμοῦ λόγοισιν ἐξηγουμένου 
οὐκ ἠξίωσαν οὐδὲ προσβλέψαι τὸ πᾶν. 91 

κράτιστα δή μοι τῶν παρεστώτων τότε 

ἐφαίνετ᾽ εἶναι προσλαβόντι μητέρα 

9208. ἀμοχϑί: τὰ {ΠὈουυααῦ ταϑῖη- 
ἔθη 8516 τηἱῦ ᾿ῃγου θυ] σθηθη ὑπ- 
Ὀϑηπάϊρσοη Κτσαΐν θοῦ οὔθ Ἰϑηρθ 
ὙΥΪμ Και χῦσε ἄθου τᾶγοη ἀσσποῦ ΗΘΥΥ 
ζὰ πεγάθη. --- πρὸς βίαν ἴτὸ αθσθη- 
βαύ Ζὰ αἵἷμύλαι μηχαναί. ὙΕ]. Πον. 
οδττη. ΠΠ 4, θὅ γῖβ ΘΟΠΒ1)1 ΘΧΡΘΥΒ 
τη016 Ταϊὺ 588. 

210. πολλῶν ὀνομάτων μορφὴ 
μία δῦ α16 Βεστάπαυππσ ἀδν [ἅ6π- 
ἀϊπσίουαηρ νορ αδδ αι. ΤΙ ΠΘΤΩ18 (!. 
1091), γγ Θ]0 16 Εππη. 2 Γαΐαν᾽ ἐκ δὲ 
τῆς Θέμιν, ἢ δὴ τὸ μητρὸς δευτέρα 
τόδ᾽ ἕζετο μαντεῖον πϑ 0 ἋΘΓ σϑ- 
νι Β]Π]1 Ομ θη Τυθαϊοη (Η65. ΤΊΏΘοΟΡ. 
185) 815 Μαυίζίου. ἃ. ΤΟΟΒίοΥ απζου- 
Βοβιθάθῃη τογάθῃ. 6. ΠΙΟμἴθυ 
βομὶπὺ ἀΔ061 ἀ6ὺ δὐξβομθη ΠΟΚΒΙ- 
βῶσε σοίοισί Ζζὰ βίῃ, Μ16 δἷπθ 8ύ- 
ἘΒΟΙΘ Το σι Ἱερίας Γῆς Θέμιδος 
δθἀοαϊοὺύ. Τιτανίς ἨρΙβύ ΤΉΏΘΙΩΙΒ 
874, Μ611 81165, τγὰβ Ζῦτηα ΤΊ ηΘη- 
σοβοβ]θομίθ σομδτῦ, τηῖῦ Τιτάν Ὀ6- 
φϑιοηποῦ πιστὰ; πῖρ αδδ Τ᾿ ΏΠΘΤΩΙΒ 815 
Μαυΐίου ἀθὺ Τιϊαποη, 50 Βεοιίβε Ῥγο- 
ταδίμθαβ 815 ϑόομη οἷπθβ ΤΊ ΆΠΘη 
Τιτὰν Προμηϑεύς ϑορῃ. Ο. Κ. 56, 
Ἐὰν. Ρμδπ. 1122, Ιοη 4558. 196. 
ΠΙοΒύθυ, πσθ ομ συ ἴῃ ἔλθου Εγηπᾶσπρ 
Ῥεοτηθύμθαβ σζατη πο αἀθν ΤΉ ΘΙη18 
τηϑομύθ, β8} 510} ΠΙΘΥ σϑυβη]αίβῦ, 
οἴποιη οὐὑνγαῖσοη Οοη]6 ἀ685 ὕῃ- 
Ῥδθμαρθηβ, αἀδίβ ἀἃ16 Βαοάραϊαηρ, 
6 ]6Π6 αϑδ ἴῃ ΟΥ̓ ΚΟΒΙΠΟΡΌΠΙΒΟΠΘΗ 
Πιομίαηρ μαὺ (γρ9]. Ηρθβϑιοά. Τῇθορ. 
410, 494, 626, 884), οΠηθ σγϑιίθυϑβ 
δα ΤΏργηῖ5 ἀθογίγαρθη βοὶ, σὰ Ὀ6- 
ΘΘΡΊΉΘΗ. 

211. Τὲ5 Ῥυιῆβθηβ κραένοιτο, Μ61] 
ἄθιη ὟΥ οἰββαρι πάθῃ 16 Ζαϊκαῃῇ 815 
αορσοησναγὺ γουβοηπορῦ, νρ]. τύϑη- 
σιν 848. 
9. ΟἿΣ ὅοΡΕ. ΡὨΠ. 594 ἦ μὴν 
λόγῳ πείσαντες ἄξειν ἢ πρὸς 

ἰσχύος κράτος, δυίβοτάοθπι Κυῦσαυ 
Ι 8 68, 39, 8. 

218. δόλῳ δὲ τοὺς ὑπερσχόντας 
- τοὺς δὲ δόλῳ ὑπερσχόντας (Αοο. 
465 ι Ὀ] 6 Κίβ), δἷπθ δηᾶθσθ, πϑ8οῃ- 
ἀν ΚΠ] ποτ Ὑ Θμαπηρ' βέαξξ οἰπθβ 
ῬΙοίβοῃ δόλῳ. Ζα ἀδΥ ὨΙΟΥ͂ ἀθτοι ἀθη 
Οδρθηβαῦς γθυδη]αίβἔθπ ΒΘ ΘΠΠαπρ' γρΊ. 
Επτ. Απᾶτ. 21 Θρήκην χιόνι τὴν 
κατάρρυτον, ΞοΡΕ. Ὁ. Τγε. 189 ἐκεῖ- 
γον ὃ κτανών, Ὀροτιηοβίῃ. ΥΠ]| 8 28 
ταῦτα τοὺς ἀδικοῦντας, ΧΙΥ 8 2ὅ 
ταῦτα δ᾽ οἵ κεκτημένοι. ΤΕΥ Αογῖδῦ 
ὑπερσχόντας. βυθὺ ἴῃ Βο2ιθαηρ αὐῇ 
χρείη κρατεῖν (" ἀΙΘ]Θπσθη, “ΘΙ ΟΠ6 
65 δὴ [ἡδὺ θη αἰθρυιθυτι Ζαγοτσϑίμδῃ 
Βδῦθῃ νγἄγαθμ, 50 }] [θη ΘΙΘΘῈΣ 561). 

210. κράτιστα τῶν τότε παρεστώ- 
τῶν (υπίον θη οὐσαϊξεπάθη ὕτα- 
βυδη 46) Ὑγ16 Ασ. 1068 τὰ λῷστα 
τῶν παρεστώτων λέγει; ᾿Αὐϊβίορῃ. 
ΒΕ]. 80 κράτιστα τοίνυν τῶν παρόν- 
τῶν ἐστὶ νῷν κτξ. 

211. προσλαβόντι: συναιρομένῳ 
τῇ μητρί ὅ6}0]. Ῥ6Γ αν ἐτοῖς 
465 πϑ ΟΠ ο]σ ο πάθη ἕ ἑκόντα, ΘΙΟΠ 685 
510} ποσοη ἕκόντι δ ἅδη Τηβηϊεϊν 
ΘΏΒΟΒ]1Θἴβθη τητιίβέθ, τοὺ ΒΘ πηρ' 
ααῇ μοι (Κτᾶρου 1 8 56, 2, ὅ), ὅτ 
ἄθῃ ΟἸΘΙ ΚΙ ησ προσλαβόντα μη- 
τέρα τὰ ὙΘΥΤΠ 61 46Ώ. 50 ζο] σὺ ϑοΡΆ. 
Ο. Β. 8ὅ8 πϑοῖ ἐννέπω σε --- προσ- 

ἃ. ΕῚ 

-Ξὸ 

Δι ννν δ...“ δὰ 

δάνειον ν»»} 

» Αι μες 

π' 

ΡΥΥΓΥῚ ὙΦ ΎΎΒΜΥΎΥ ῊΡ νον ἦ ῊΥ 

δου, νὰν, .. ὐμδολν,. 
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ἑχόνϑ'᾽ ἑκόντι Ζηνὶ συμπαραστατεῖν. 
ἐμαῖς δὲ βουλαῖς Ταρτάρου μελαμβαϑὴς 
κευϑμὼν καλύπτει τὸν παλαιγενῆ Κρόνον 

" 4.2 2 -“ 

τοιάδ᾽ ἐξ ἐμοῦ αὐτοῖσι συμμάχοισι. 
220 

ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ὠφελημένος 

κακαῖσι ποιναῖς ταῖσδέ μ᾽ ἐξημείψατο. 

ἔνεστι γάρ πῶς τοῦτο τῇ τυραννίδι 

νόσημα. τοῖς φίλοισι μὴ πεποιϑέναι. 225 

ὃ δ᾽ οὖν ἐρωτᾶτ᾽, αἰτίαν καϑ' ἥντινα 
αἰκίζεταί με. τοῦτο δὴ σαφηνιῶ. 

ὕπως τάχιστα τὸν πατρῷον ἐς ϑρόνον 

καϑέξετ᾽. εὐθὺς δαίμοσιν νέμει γέρα 
ἄλλοισιν ἄλλα, καὶ διεστοιχίζετο 250 
2 , - ᾿ - , ΄ 

ἀρχήν. βροτῶν δὲ τῶν ταλαιπώρων λόγον 

οὐκ ἔσχεν οὐδέν᾽, ἀλλ᾽ ἀιστώσας γένος 

τὸ πᾶν ἔχρῃζεν ἄλλο φιτῦσαι νέον. 

αυδᾶν μήτε τούσδε μήτ᾽ ἐμέ ἅοΥ 
αν ὡς ὄντι γῆς τῆσδ᾽ ἀνοσίῳ 
μιάστορι, πΠὶ πΙΟμῦ ἀ16 Βοσίθμαπρ᾽ 
γοη ὡς ὄντα --- μιάστορα δι ἐμέ 
οὔθη 2 ἰαββθη. ΥΕ]. ΞΌΡΒ. ΕἸ. 869 
ἧ πάρεστι, μὲν στένειν --- ἐστερη- 
μένῃ; πάρεστι δ᾽ ἀλγεῖν --- ἄλεκτρα 
γηράσκουσαν, ᾿πν. Μοα. 1287 
δέδοκταί μοι παῖδας κτανούσῃ 
τῆσδ᾽ ἀφορμᾶσϑαιν χϑονὸς καὶ μὴ 
σχολὴν ἄγουσαν ἐκδοῦναι τέκνα 
(υθἰάθ8 απῦοὲ ἘΠπ τ απο 65 Ὗ ουβ- 
τηϑιῖ868). ἶ 

219, Ταρτάφου: γρ]. 16 σὰ 152 
δηρο  μυίθα [616 ἃ. Ηρβ. ΤΏ Θορ. 
861 Τιτῆνές [ὰ ὑποταρτάριοι Κρό- 
νον ἀμφὶς ἐόντες. --- ἀπ μελαμβα- 
ϑής νρ]. 1029, 1]. 8, 419 ἵν᾽ "Ιά- 
πετός τὲ Κρόνος τε ᾿ἥμενοι οὔτ᾽ 
αὐγῇς Ὑπερίονος Ἠελίοιο τέρποντ᾽ 
οὔτ᾽ ἀνέμοισι, βαϑὺς δέ τε Τάρ- 
ταρος ἀμφίς. 

221, αὐτοῖσι συμμάχοισι: γρ]. 
1047; ἀδγ Αὐὐϊκοὶ Ὀ]οΙὺ ἀδΌ6] ἴῃ 
θὲ Βορθὶ χορ, Κυᾶρου 1 8 48, 16, 19. 

228. κακαῖσι ποιναῖς. νον πιτα 
ποινή, 7 (Επ βομδαϊραμπρ, ἡ, θυ σοϊθαηρ) 
186 ἄποινα δο ἢ ἴπὰ ϑαΐθῃ ΘΙΠΏΘ 
ΘΟγααομῦ (ϑυρρ!. θ2ὅ λέξωμεν ἐπ᾽ 

᾿Δργείοις εὐχὰς ἀγαϑὰς ἀγαϑῶν 
ποινάς, δᾶοι ΟΠμο. 192 δέδυμα καὶ 

τριπλὰ παλίμποινα ϑέλων ἀμείψει, 
Ῥιμηα. Ῥυίῃ. 1118 ποινὰν τεϑρίππων, 
Νειω. [1017 ἡσυχίαν καμάτων μεγά- 
λων ποιναν); ἀΟ0} 501] κακαῖσι πιομῦ 
α16. Ὀοβομᾶθυθ Βραθαίαηρ νοπ ποι- 
ναῖς, ΘΙ Θ ἀθτοὴ ταῖσδε Ηϊπ]ϑπρ- 
110 Ὀθβυϊ τη μη ̓ βύ, ΒΘ ΘΌΘΩ, ΒΟΠάΘΥΗ 
ἅδῃ 1η ταῖσδε ποιναῖς θη] θπ θ 
Οϑαδηκθη ΘΙσθηΒ ΠΟΥ ΟΠ ΘΌ6 ΠΗ (ταῖσ- 
δὲ ποιναῖς, κακαῖς ποιναῖς); ΥΡῚ. 
ΟΡ. ῬῊΙ]]. 471 σοὶ δ᾽ ὄνειδος οὐ 
καλόν, Επ᾿ι. Ῥῃδη. 94 φαῦλος ψό- 
γος.-- ̓ ξξημείψατοϊ ἴῃ ἀθν Ββάθαΐπηρ 
1ῃ ψ ΘΙΟΠΘΥ σον Ὁ Π]10 ἢ ἀνταμείβομαι 
σοβαρὲ ψιτα, νρ]. χὰ 215. 

999. ΝΈΟΙ Ηθ8. ΤΏθορ.. 881 Ρ6- 
βύμασηθαι 416 αὐὐίθυ 465 ΟἸγσαρ 80 ἢ 
Βρεπμαϊσαῃρ' 465 ΤΊ θη Καιηρίθβ δυΐ 
θη Πιαὺ ἄδθν αἷδ Ζθυβ ΖΌΤΙ Ηθυ- 
ΒΌΠον ἀθν Οδίζου: ὃ δὲ τοῖσιν ἐὺ 
διεδάσσατο τιμάς, ΥΒ]. Θὰ. τ8 ἐὺ 
δὲ ἕκαστα ἀϑανάτοις διέταξεν ὁμῶς 
καὶ πέφραδε τιμᾶς. 

280. διεστοιχίξετο: ὅ'6Π0]. διεΐρει, 
Ηθβγοῖ. διετύϑετο ἐν στοίχῳ καὶ 
τάξει, διήρει" ἀπὸ τῶν εἰς τοὺς ση- 
κοὺς εἰσαγόντων τὰ ποιμνία καὶ 
διακρινόντων ἐκ τῆς νομῆς ἑκάστῳ 
τὰ ἴδια. 

282 ἢ ἀιστώσας: νρ]. ζὰ 151 ἃ. 
068. βομυϊοβ μαῦ μου ἀἰθ ϑδρθ 
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καὶ τοῖσιν οὐδεὶς ἀ 9 ’ ᾿ 2 - 

ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ. 

ἐγὼ δ᾽ ἐτόλμησ᾽ " ἐξελυσάμην βροτοὺς 28 

τὸ μὴ διαρραισϑέντας εἰς “Διδου μολεῖν. 

τῷ τοι τοιαῖσδε πημοναῖσι κάμπτομαι. 

πάσχειν μὲν ἀλγειναῖσιν. οἰκτραῖσιν δ᾽ ἰδεῖν" 

ϑνητοὺς δ᾽ ἐν οἴχτῳ προθέμενος, τούτου τυχεῖν 

οὐκ ἠξιώϑην αὐτός. ἀλλὰ νηλεῶς 340 

ὧδ᾽ ἐρρύϑμισμαι, Ζηνὶ δυσκλεὴς ϑέα. 

ΧΟ. σιδηρόφρων τὲ κἀκ πέτρας εἰργασμένος. 

σοῦ ἀθὺ Αὐξοϊηδηουίο]ρθ ἀθὺ Ζο1- 
αἰΐου τ. ΝΜ ΘμΒΟΠΘῃ ρ ΘΒ] οἴου πϑῸ ἢ 
ΘΙΡΘΠΘΥ  οῖβ Ὀθμδπαο]ί, νοὶ. ΕἸη- 
Ἰοιϊύαπρσ 5. 14. 

284. καὶ τοῖσιν: ἴἰοΥ θη Αὐἱϊ- 
ΚΘ], Θ] ΟΠ 6. ὈΘΒΟΠΘΥΒ τη ΑἸΒΟΒ]αΙ5 
8η καί, δέ (γρ]. απΐθῃ 816) ἃ. γάρ 
α16 ρσομποιηῖηδὶθ Βοαθαξαηρ ὈΘϑμνὺ 
Βα, νϑὶ. Κυᾶροσυ 11 8 50, 1, 1---ὅ. 

ῳ8ῦ. ὕρον ἅδβ Αβυπᾶθίοη Ῥοὶ 
ΔοΥ ἘΡΕΙἄγαμρ' γ9]. Κυᾶρου 1 8 ὅ9, 
1,ὅ. - ἐξελυσάμην: σου ἄθηι ρον 
8186 γϑυβϑδηρίθη, ὑΘηη 8 Ὲ0ἢ ΠΟΘῊ 
πϊομῦ ΠΘΥΘΙ ΠΡ ΘΟΣΟΟἾΘΠΘΗ ὕτε], τῖθ 
Οἀἁ. 10, 286 ἀλλ᾽ ἄγε δή σὲ κακῶν 
ἐκλύσομαι ἠδὲ σαώσω, Ἐπτ. Απᾶν. 
818 ϑανάτου νιν ἐκλύσασϑε. 

286. ϑσ Ιαβπῖν τοῦ τὸ μή 
βύθῦ πο δἴπρθιη Αὐβάγποῖκ, Θ] ΟΠ 6 Υ 
ΘΙὴ6 ἀοΥ ἀθτορ ἄθη Τπῆηϊν δησο- 
σΘΌοθμθη Εοὶσθ οπύρσοσθηροβούζίθ, 
τἀ υβίγθθοθάθ Τμδεσκειῦ οδυ 
ὙΥΙΓΚβαιηκοιῦ ὈθΖθι πού, νρ]. Κυᾶ- 
Θ6Υ1 8 ΟἿ, 12, 2-, ποθ 80, Αρ. 
1088 μοῖραν ηὕρετ᾽ ἀσφαλῆ τὸ μὴ 
ϑανὼν πατρῷον αἱμάξαι πέδον, ῬΘΥΒ, 
291 ὑπερβάλλει γὰρ δε συμφορὰ 
τὸ μήτε λέξαι μήτ᾽ ἐρωτῆσαι πάϑη. 

281. τῷ σῖ8 Ὀ61 Ηοτηθν (Υρ]. “28 
284) ἃ. ϑοΡῃ. Ο. Ἔ.. 011 τῷ ἀπ᾽ 
ἐμᾶς φρενὸς οὔποτ᾽ ὀφλήσει καπίαν. 
- τοιαῖσδε: ἴπ τοιοῦτος, τοιόσδε 
(γ5]. Βερύ. 27, Ασ. 1075), οἷος, ποιῶ 
(απΐθῃ 986) Καπη ἀ6. ΠΙρΡΒμΙΠοπρσ οὐ 
νουκῦγχυ σογάθα (Κυᾶρου [1 8 8, 8, 1).Ψ 
Μϑδῃ βου] Ὁ ἄδηη ΒΥ ΒΟ ΘΙ ]]ΟῊ ὁ 
ἐὰν ον, “10 ποεῖν βῖοῃΒ. 5θῆν μὅπῇῆνσ 
1η ΤηβοΒυ ῥθη Βπαοῦ. 

289. ἐν οἴκτω προϑέμενος: προ- 
δῦ Ὠΐθυ Ζϑι 106 Βοάθαθαηρ (ἼΘΙ 
μδὺθ τοϊῷ Οαΐθη ἀθη Απίδπρ σο- 

πιο), γ9]. Ασ. 1008. καὶ τὸ μὲν 
πρὸ χρημάτων κτησίων ὄκνος βαλών, 
Επτ. Ιοη 914 χάριν οὐ προλαβών. 

241, ἐρρύϑμισμαι: Ἰγομίβο ἵΖῸΣ 
Οταάπαηρ σοοτθομ᾽ (σοιηδίβυσϑ]). 
- γΙΚύηρδυο]! πα βοῖομα ἀρρο- 
ΒΙ ΠΟ Π6η, ὍΘ] 0.8 ἀϊθ σοῖο δ] 6 
465 γ δυβθβ δἰ ῃηθῆσηθῃ, υρ]. 880, 461. 

242, ϑειῖῦὺ ΗογποῚ δἷπθ οὐ σουὺ- 
Κουητηθπθ ΒΘΖθιοπαπρ ἀΘΣ 66- 
ΤᾺ Β]]οΒΙ σοῦ (οαθ δ ἀ685. πη- 
Ὀθαυρσβαμῖθη Ναἰθ8). 1]. 16, 88 βδρὺ 
Ῥαίτοκ]ος Ζᾳ ἈΟΒΠΠ]ΘαΒ: νηλεές, οὐκ 
ἄρα σοί γε πατὴρ ἣν ἱππότα Πηλεὺς 
οὐδὲ Θέτις μήτηρ. γλαυκὴ δέ σε 
τίπτε ϑάλασσα πέτραι τ᾽ ἡλίβατοι, 
ὅτι τοι νόος ἐστὶν ἀπηνής (ἀδτηδο} 
γοῖρ. Αθη. 4, 806 ἀπτῖβ σϑπαϊῦ ἂρ 
οααΐίθυι Βοῦτθπ8 Οδποᾶβαβ Ἠΐγοδηδ- 
αα6 δαιηογαπῦ πὐογὰ ἐἸρΊ68, 60]. 8, 
43, Ονιά. Ἠρτοια. 7, 817 π. 10, 181). 
γΕῖ. Θά. 28, 108 σοὶ δ᾽ αἰεὶ κραδίῃ 
στερεωτέρη ἐστὶ λίϑοιο, 11. 24, 205 
σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ, Ἦμ5. Τβθος. 
299 Εὐρυβίην τ΄ ἀδάμαντος ἐνὶ 

ὲ φρεσὶ ϑυμὸν ἔχουσαν, ΡΙπα. ἕρστα. 88 
ὃς μὴ πόϑῳ πυμαίνεται, ἐξ ἀδά- 
μαντος ἢ σιδάρου κεχάλκευται μέ- 
λαιναν καρδίαν, 5Ι1ΘΌ. 52 σιδηρόφρων 
γὰρ ϑυμὸς ἀνδρείᾳ φλέγων ἔπνει, 
ἕν, Μεα. 1219 τάλαιν᾽ , ὡς ἄρ ̓ ἦσϑα 
πέτρος ἢ σίδαρος, ἅτις. . Ἀτενεῖς, 
ΚΥΚΙ. ὅ96 πέτρας τὸ λῆμα κἀδα- 
μαντος ἕξομεν, ῬΉΘΟΚΥ. ΧΙ Μάων 
ὀψαμᾶτα, πέτρας ἀπόκομμ᾽ ἀτε- 

ράμνω, ΜΌΒΟΠΟΒ Ιν 44. μοχϑέξει 
πέτρης ὅ “ἃ ἔχων νόον ἠὲ σιδήρου 
καρτερὸν ἐν στήϑεσσι, 'ΤΊΡΆ]]. 11, 608 
ΒΘΌΪΒ: ποὴ ὅπ βαηῦ ἄαγο Ῥτδθόου- 
ἄϊω ἔδυνο συἱποΐω Ὡθαὰθ ἴῃ θη 6 1Ὸ 
βθαῦ 101 οοτἂθ 8116χ, Ουὐᾶ. δυΊΟΥ. 
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ὕστις. Προμηϑεῦ, σοῖσιν οὐ συνασχαλᾷ 

μόχϑοις᾽ ἐγὼ γὰρ οὔτ᾽ ἂν εἰσιδεῖν τάδε 
ἔχοῃζον εἰσιδοῦσά τ᾽ ἠλγύνϑην κέαρ. 2340 

ΠΡ. καὶ μὴν φίλοις γ᾽ ἐλεινὸς εἰσορᾶν ἐγώ. 

ΧΟ. μή πού τι προύβης τῶνδε καὶ περαιτέρω; 
ΠΡ ϑνητοὺς ἔπαυσα μὴ προδέρκεσϑαι μόρον. 
ΧΟ. τὸ ποῖον εὑρὼν τῆσδε φάρμακον νόσου; 

ΠΡ, τυφλὰς ἐν αὐτοῖς ἐλπίδας κατῴκισα. 950 

ΧΟ. 

ΤΡ, 

ΧΟ. 

1Π0, ὅθ 1116 μαῦοὺ οὖ 5111668 οὖ 
σίνυτα ἴῃ Ῥθοΐουθ ἔθυσατη, ΗοΥ, οϑ Ω. 
1 8, 9 1}}1 τοῦθ οὗ 8.688 ὈΥΙΡΊΘΧ οἰτοῶ 
Ῥϑοῦαβ ουϑῦ. 

246. καὶ μήν αυὺ “οὖ νοτοῦ, “οὖ 
βΒθπθ᾽ δαῦὺ “αἴαυ βἰσηϊβδοοὺ (Ηρε- 
ΤΩΒΠΠ Ζ2Ζπι ὙΡΟΥ. 882). ΗΙοΥ “οὐ 
βϑηθ᾽; “οὐ σϑιο᾽ 459, 1080, “δἴααϊ᾽ 
982, 98. 

247. μή: νρ]. 969, ῬοΙΒ. 844 μΥ 
σοι δοκοῦμεν τῇδε λειφϑῆναι μάχῃ; 
Τ)6υ ΟδοΥ ἰδὲ σϑποὶρῦ, 5190} α16 Ηδτῦθ 
ἀογ ϑύχαῖθ δ8 δἰ πο ΒΟΒΘΥΘΥΘΗ 
ΜΡ ΌγΥΘΟΒΘα Ζὰι οὐ κΙᾶγθη. --- τῶνδε 
“ὰ8 ἀπθ δηρΘρΘΌΘμ Παβι᾽, ΥΡΊ. 
ταύτῃ 189. 

248. μὴ προδέρκεσϑαι σπῖθ ἈΕῚ 
ἄθηὰ γουρὰ (65 Ηϊηάθυπβ. ΥὙΕ]. 
ΑὐἹβίορμ. Αοἢ. 684 παύσας ὑμᾶς .. 
μὴ λίαν ἐξαπατᾶσϑαι.--- λον ΜΘΗΒΟΒ, 
ἄδπι ον πϑμθηᾶθ Τοα ἱπηΠΊΘΥ ΥΟΥ 
Αὐρθη βομπϑοὺ (ἀ885 Ὀραραίοὺ προ- 
δέρκεσϑαι), νου] οτὲ 8116 η ΤΘ θΘπδπιαὺ 
τι. ὙΠῸ ἴῃ ΒΘΙΠ6Υ ΤΠ κυ αὰ. τη 
Βθίπθιη ϑύσθρθῃη ρϑϑηγηῦύ. [ῖὶπ 8ῃ- 
ἄθγθπι 5ἴππθ βαρὺ Ζθα8 ἴῃ ἄθτα Νγ- 
ὑμ08 468 ΡΙαύοπ ουρ. ὅ29 Ὁ πρῶ- 
τον μὲν οὖν παυστέον ἐστὶ προει- 
δότας αὐτοὺς τὸν ϑάνατον. νῦν γὰρ 
προΐσασι. τοῦτο μὲν οὖν καὶ δὴ 
εἴρηται τῷ Προμηϑεῖ ὅπως ἂν παύσῃ 
αὐτῶν. ἨϊΘΥΠΔΟΝ 501]16ῃ ἀ16 Μϑη- 
ΒΟΠθῃ. ποῦ τίββθῃ, ϑηη 516 βίβυ- 
Ὅδη, ἀδμη1 516 θη Το θυ ἔθου ϊοὗ 
ἀυγο νουθογοιύθίθ Μιΐ6], ἀσγοῖ 
τηῖρ  Ποητηθηθ ἘΕὙθαημᾶθ, ὑγ6 1016 
1Π πη οἴη σϑυθοηΐθβ 6 Ό6η ὈΘΖοασΘῃ 
50116ῃ, σὰ ἰφϑαβοιθη γϑυβαοῃθη. ΥΕ]. 

“5 2 ’ ὩΣ ΤΣ 3 7 » μὑέγ᾽ ὠφέλημα τοῦτ᾽ ἐδωρήσω βροτοῖς. 
πρὺς τοῖσδε μέντοι πῦρ ἐγώ σφιν ὥπαθδα. 

καὶ νῦν φλογωπὸν πῦρ ἔχουσ᾽ ἐφήμεροι; 

ΠΟΘ ἨοΥ. οδττα, ΠΠ| 29, 239 ρυυᾶθηβ 
Ταΐαῦ! ὑθιη ρου 8 Θχϊύαταη ΟΘ]ΡΊΠΟΒδ, 
ποοῖθ Ῥυθταὺ ἀθαβ. 

249. τὸ ποῖον: ἄθργΥ ΑΥ̓ΘΚΘ] σοϊσὺ 
δι, ἀαβ α16 ΕἸρσοηβομαῖν, σι θ] 8 
Τη8) ΟΥ̓Δ ΠΥΘ. 1“11}}, Βοχαὰρ δαΐ ἀ88 
γουβουσθμθπαθ Βα, --- νόσου: γὙρ]. 
584, 896, 6000, 682, 1009. 

280. ἌΒΘΙΣ]οΝ μια, 16 292 αἴθ 
βαρθ γὸρ θη γουβοἰθάθηθη Ζοί!- 
ΑἸ Θσ, 850 ΠΙΘῚ 416 ϑαρθ σοῇ αδὺ 
Ῥαπάοτῶ (Η65. ὟΥ. α. 1. 90, οΟΌΘα 
5. 6) πὸ οἰρθηθσ Ὑ βῖβθ 80 Ὀ6- 
πδπαο]ὺ, ἀίβ 416 ἀτβρυπρίοη6 (θ- 
βίθ!ῦὐ ἀθν ϑὅασθ πιοηῦ τ ΘΗ ΟΥ̓ ΚΘΠ- 
δ’ ὑπ πὰϊ ἀοὺ {ϊοΐοσθ αθᾶδηκο 
ΘΘΌΠΘΌΘη ἰϑῦ. Ποὺ Μθηβοι, ἄθῃ Ὡ16 
416 Ἠοΐπυμπρ γουϊϑ δύ, βὐγθοῦ ἕοσὺ 
ΠΘΟῊ βϑίπθηη Ζ1616, γουριίϑυ ἀδυ 6 Υ 
ἄθῃ Τοα τ. Ὀοβογρὺ πιομΐ, νοὸπ ᾿ἤ τη 
ἴῃ Β6ῖποῦ Τδερκοιῦ ἀπίθυ ὈγΘΘ θα 
Ζζὰ ψογάθη, οὔποθ 56 1η Ζ16] ϑυγοιομῦ 
γὴν Βα Όθπ. ΠῚ ΘΠ Ομ] 68. ΑἸηοτσ. 
ἘΠ 9 ἐφήμεροι͵ ἃ δὴ ,βότ᾽ αἰεὶ ξω- 
μεν οὐδὲν εἰδότες ὅπως ἕκαστον 
ἐκτελευτήσει ϑεὸς, ἐλπὶς δὲ πάν- 
τας κἀπιπειϑείη τρέφει ἄπρηκτον 
δρμαίνοντας. 

52. ὕνοι σφὺὴν ἴπ ἀθιηοηϑίγδ- 
δίγθμι Βίηπθ, ψ16 401, ἵνρ, 1602, γρ]. 
Κυῦρου ΠῸ 8 ὅ!ϊ, 1, 19; σφίσιν ἴῃ 
ἄϊθβθιῃ ϑἴππθ Ὀδὶ ἄθη ΤΥΔΡΊΚΘΥΝΙ ΠῸΣ 
πἀηΐθη 481 (σ16 Ὀθὶ Ηοτηθυ, Υρ]. δδά. 
Απιη. 17). 

9568. ᾿υγο φλογωπόν ἰθὺ ΟΕΥ 
γονζαρ 468 Εϑαθυϑ ὨΘΥΟΥΡΘΒΟΌΘΗ, 
ἄθυ ἄθῃ ἐφήμερον πϊομὺ Βϑ τύ. 
Βεὶ ἀΐθβου Βοίοππηρ γομ ῳφλογωπόν 
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ΠΡ. ἀφ᾽ οὗ γε πολλὰς ἐκμαϑήσονται τέχνας. 

ΧΟ. τοιοῖσδε δή σε Ζεὺς ἐπ᾽ αἰτιάμασιν -- 26 
ΠΡ αἰκίξεταί τε κοὐδαμῇ χαλᾷ κακῶν. 
ΧΟ. οὐδ᾽ ἔστιν ἄϑλου τέρμα σοι προκείμενον; 
ΤΠ οὐκ ἄλλο γ᾽ οὐδὲν πλὴν ὅταν κείνῳ δοκῇ. 

ΧΟ. δόξει δὲ πῶς; τίς ἐλπίς; οὐχ ὁρᾷς ὅτι 

ἥμαρτες; ὡς δ᾽ ἥμαρτες ὁ 

καϑ' ἡδονὴν σοί τ᾽ ἄλγος. 

ἃ) ὕτ᾽ ἐμοὶ λέγειν 260 
ἀλλὰ ταῦτα μὲν 

μεϑῶμεν, ἄϑλου δ᾽ ἔκλυσιν ξήτει τινά. 

ἽΓΡ. ἐλαφρὸν ὅστις πημάτων ἔξω πόδα 

ἔχει παραινεῖν νουϑετεῖν τε τὸν κακῶς 

πράσσοντ᾿. ἐγὼ δὲ ταῦϑ᾽ ἅπαντ᾽ ἠπιστάμην. Ὡθῦ 

ἑκὼν ἑκὼν --- ἥμαρτον, οὐκ ἀρνήσομαι" 

ἰϑὺ ἀδβ σπὶθάθυμοὶθ πῦρ πιομῦὺ 8π- 
βύδ 516, Υ68]- ΞΌΡΡΙ. ὅ08 λευρὸν κατ᾽ 
ἄλσος νῦν ἐπιστρέφου τόδε. - καὶ 
πῶς βέβηλον ἄλσος ἂν ῥύοιτό με; 
-- ἐφήφεροι: τγρ]. Ζὰ 88. Δυοῃ 46. 
ΟΕΟΥ Μ111 ΒΙΘΥ βᾶρθῃ, ἀδίβ ψιᾶθυ- 
το 10} ἄθη Μθηβομθη ΖαρθΚοτιη- 
τῆ6ῃ, γγχὰ8 ἄθ Οδίξοσῃ σομῦτίθ. 

264. ΜΠ γὲ νἱτὰ σὰν Βο]μπηρ' 
ἅδον ΒΎαρθ οἷπθ πῶθοτθ Βοϑῦϊμ- 
τὰ Π πὶ ρ' Οὐοὺ Βοβομυβηαηρ' σΘΡΘΌΘΏ, 
γρ]. 258, 8719, 146, 108, 114. 
δῦ ξ. Ῥτοιηθίμθαβ ἈΠ} το ἄοτ 

Απὐποσχὺ ἴῃ α16 ΕὙαρΡΘ δα τι. σἱθοῦ 
2ὰ ἀοΥ οἰηΐδομθη Απύνσοτῦ ΠΟΘΙ 
οἴπθη Ὀοἀθαϊπηρβυο! θη Ζαβαῦ: οὐ- 
δαμῇ χαλᾷ κακῶν. Ῥατομ ἀΐθβθῃ 
Ζαβαὺ ἰδὺ 88 ἴουτη61186 Καπδύταϊ 66], 
16 5.ΟΠποταγίμϊθ [δύσι μα]έθη, ἴῃ: 
ΒΑ Π10 ἢ Ὀορυπαρῦ. ἘΡΕΤΉΤΉ ΠΠῚ 
Πα ὩῸΥ οἷπθ Εσαρθ ἀδΖυ Βο 6 η- 
δοβίθῦ, τθ]οὴθ 5108 ἅθὺ Κου- 
βίσαΚύϊοη ἀθ5 ππγο]]οπαθίθηῃ ϑαΐζθβ 
80 ΘηΒΟΒ]Ιοίβῇ, ἀδίβ σὰ Απύμοσχῦ 
ἄδθυ ὈΘΡΌΠΠΘΠ6 ϑαύζ δἰπέβο ἴῃ σθ- 
τ ΠΟ μοΥ Ὕ 68 [ογύσοθβοίχὺυ πψου- 
θη Καῆη, ψὶ6 ῬΘΙ8. 184 Ξέρξην 
φασὶν --π πῶς τελευτᾶν; ἜΞΞ ἄσμε- 

νον μολεῖν. 
261. οὐδέ πὶο καί ἴπ 568. 
2ῦ8. Υ,!. 816. Απάθυβ ποιίβὺ 65 

1560. 
2ῦ9. δόξει δὲ πῶς; Ὅϊ6 Ὑγοτί- 

β[6! ]ὰπρ οσθη θυ Αὐπΐπϑῆσηθ 465 
ὙΟΥΔΌΒσΘΠΘμάθῃ δοκῇ, Υ5]. ϑόορῇῃ. 

ΕΠ. 1429 λεύσσω γὰρ Αἴγισϑον. 
ΟΡ. εἰσορᾶτε ποῦ τὸν ἄνδρα: 

260. ἥμαρτες : 415 παν οἷπ ΕΘΕΪΟΥ 
ον Ὁπκιαρποιῦ ἃ. 465 ἀπ ουϊοσύθη 
Ηδηα6]η5, πϑτη ΠΟ ἀ16 ΑΘ Ηπθηρ' 
ϑθσθῃ θἰβθηὴ θυ] Θρθπμο Πα ΘΘΡΊΘΥ, 
ποῦ οἷη βι 10 ηρ5. Ὑ υρθῃθη ρθ- 
τηθίηῦ ἰϑὺ, ζοῖρὺ 2600 τοῦ ἀθγ ἔτ- 
ΕΙΒταπρ' 1π 267. 

262. ἄϑλου ἔκλυσιν ξήτει τινά, 
ἀυτο ΝΘΟΙΡΊΘΟΙσΚοὶῦ, τυρὶ]. 81 Ε 
Ῥατηΐϊδ τῖγα αἷ6 ΟἸΚθαμοββόθμθ ΨΟΥ- 
Ῥοχοιθοί. 

208. Υρ]. ΟΒο. 697 ἔξω κομίζων 
ὀλεθρίου πηλοῦ πόδα, το ἃδγ Ξ'6Π0]. 
Ῥοιιουκὺ: ἔξω πηλοῦ πόδα, παροι- 
μία, ὅ0ΡΆ. ῬΆΠ. 1260 ἴσως ἂν ἐκτὸς 
κλαυμάτων ἔχοις πόδα, Ἐν. ΗφυΔΕΙ. 
109 καλὸν δέ γ᾽ ἔξω πραγμάτων 
ἔχειν πόδα, εὐβουλίας τυχόντα τῆς 
ἀμεένονος. 

2604. ΨΕ]. Επι. ΑἸΚ. 1018 ῥᾷον 
παραινεῖν ἢ παϑόντα καρτερεῖν, 
Ηδρτο. 1249 σὺ δ᾽ ἐκτὸς ὦν γε 
συμφορᾶς μὲ νουϑετεῖς, Τοτοηῦ. 
Απμᾶγν. 809 ἔδ0116 ΟΥ 68, αὑογὰ νϑ]θ- 
γητιβ, τϑοΐα ΘΟΙΒ1]18, ΘΡΤΟΙΙΒ ἀδταδ. 

966. Μι|ῤ ἐγὼ δὲ ταῦϑ'᾽ ἅπαντ᾽ 
ἠπιστάμην τ. ἕκών σπιτὰ ἀδν οτ- 
ὙαΥ ἀδΥὺ πα θθυορυμοιῦ ξυγἄορθ- 
ψΐθβθη ἃ. ἀδ8 ἁμάρτημα δῇ ἀϊθ ἴτῃ 
Ηρ. ουβο δηρσθρσθῦοθηθ ΝΙοΒίρογᾶοκ- 
βΒιοὐϊσαηρ 465 δίσθηθη Ναυΐζθηβ θ6- 
Βογϑηκύ, σοάθπτοῃ ἀον “ἘΘΏ]ΟΥ" ΖῸΣ 
Θάϊθη Τμαῦ υτηροταμηαθὶὺ πιὶτγὰ, -- 

Ὰ ὺμ ἢ 

ὯΡ» : ἀν. εὐ οὐδυνᾶς ἐκνα.", να στὰ υὐνν ὦ “ἂν ἐκ τὰ 

ΣΝ 

νυν οζ΄ 
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ϑνητοῖς ἀρήγων αὐτὸς ηὑρόμην πόνους. 

οὐ μήν τι ποιναῖς γ᾽ ὠόμην τοιαῖσδέ μὲ 
κατισχνανεῖσϑαι πρὸς πέτραις πεδαρσίοις. 

τυχόντ᾽ ἐρήμου τοῦδ᾽ ἀγείτονος πάγου. 270 

καί μοι τὰ μὲν παρόντα μὴ δύρεσϑ'᾽ ἄχη. 
πέδοι δὲ βᾶσαι τὰς προσερπούσας τύχας 
ἀκούσαϑ'᾽. ὡς μάϑητε διὰ τέλους τὸ πᾶν. 

πίϑεσϑέ μοι πίϑεσϑε,. συμπονήσατε 
τῷ νυν μογουντι. ταὐτά τοι πλανωμένη ΠΟ κι οι 

πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον πημονὴ προσιξάνει. 

οὐκ ἀρνήσομαι ῬοΖιθῃΐ 510} Ὀ]οίβ 
ϑιαΐ ἥμαρτον 1πΔ ΞΙηπΘ ἼΟΒ ψ1} 
θη ἥμαρτες σο]ίθη Ἰαββθηὖ. ὕπον 
ἀδ85 ᾿Αβυπάθίοῃ υὙρ]. ζὰ 72. ἕκὼν 
ἑκών: αἷ6 ὙΤΙΘ ΘΕ ΠΟΙ απ ἀθββθ! Όθῃ 
Ὑγοιίοβ (ἀναδέπλωσις) “αἰδηδ ζῦτα 
οἰ Κύνο!]θπ Αὐβάγαοκ ἀθ5 βομτηθυ- 
268, αΥἸΠρΡΊΙΟμοΥ Βιῤΐθ ἀπα π80}- 
αὐ ἀοκΚ μου Βομδαρίπησ:; τρί. 214, 
888, 688, 694, 8817, 894, 999, δ ἢ 
δ11, ὅ94, ἀδπη 892, 987. 

2017. ϑνητοῖς ἀρήγων οἴπδ γεῖ- 
Ὀϊπάπηρ, 88 ΒΥ ΚΙΒγαηρ: γρ]. Ζὰ 
28ὅ. --- ηὑρόμην: Υρ]. ϑορι. 878 
μελέους θανάτους ηὕροντο, ϑ0Ρῃ. 
ΑΙ. 1028 καὶ ταῦτα πάντα σοῦ 
ἁγανόντος ηὑρόμην. 

208. ποιναῖς γὲ τοιαῖσδε 8... 8. 
τοιαϊσδέ γε ποιναῖς. --- μὲ --- τυχόντα 
βἰαύυ 468 Νοιη.: νρ]. Κυᾶρον 1] 8 61, 
2. 1 ὃ. 8 δῦ, 2, 2, το 416 Ββίβρι 618 
αι Ηοτηθυ δηρθί σὺ 51η6, αι. 1 8 δ, 
2, 8: Ὑ6]. ἀδσιὰ ΠΟΘ ϑορίι. ΑἹ. θ06᾽ 
κακὰν ἐλπίδ᾽ ἔχων ἔτι μέ ποτ᾽ 
ἀνύσειν, ἘΠ. θὅ κἀμ᾽ ἐπαυχῶ -- 
λάμψειν ἔτι, 411 δοκῶ μὲ πεῖραν 
τήνδε “τολμήσειν ἔτι, Εἰαγ. ΑἸ. 6041 
καί μ᾽ οὐ νομίξω παῖδα σὸν πεφυ- 
κέναι, Ηδετοᾶ. 1 84 ὅτι ἐνόμισε ἕωυ- 
τὸν (ἀ16588 ταῦ Ὀοβομάθγθτα ΝδΟΕ- 
ἀσθοε) εἶναι ἀνθρώπων ἁπάντων 
ὀλβιώτατον, ΡΙαῦ. Ἐθρ. ΠῚ 400 Β 
οἶμαι. δέ μὲ ἀκηκοέναι, ἴβοκυ, Κ᾽ 

᾿ 8ὅ οὐκ ἐχϑροὺς ἀλλ᾽ ἀνταγωνιστὰς 
σφᾶς αὐτοὺς εἶναι νομίζοντες. 

209. κατισχνανεῖσϑαι: να]. 147. 
85 Ῥυΐ. Μρά, 815 ταθαϊα]65 Ῥαβεὶν 
10 ᾿αὐανοῦμαι ϑόορἢ. ῬὨ1]. 984. --- 
πεδάρσιοι: γ8]. 710, 916, ΟΠο. 846 
λόγοι πεδάρσιοι ϑρῴσκουσι. Ὀ1Θ88 

-- 

ἘΟΠΒΟμ6. Εοττῃ (πέδα -ες μετα) πα οὺ 
βΒίοῃς Ὀ61 Αβοθυ]οϑ ΠΟΟΠ ἴπ ΘΙΠΙσ ΘΗ 
Ὑγοσίεση: πέδοικοβ ἔν. 48, πεδαίχ- 
μιος απ πεδάορος ΟΠο. 589 ἢ. 

2171. καί μοι: “πᾶ 50 ὈρκΙαροῦ 
τὴν πιο --- Κορ δὴ θη 66- 
ἀδηκθη θα ΠΘῆσθη ππα ΕτηΔῃ- 
ὨΠΠΡ’ΘΗ Β:πἃ ἀρουηζββισ ̓  8η. -- 
δύρομαι οἷπθ ΒΥ αἀθὺ ὑγαρΊΒΟ ΘΗ 
Ξρυδοηθ ἔν ὀδύρομαι. 

212. βούλεται γὰρ στῆσαι τὸν 
χορόν, ὅπως τὸ στάσιμον ἄσῃ ὅϑ0}0]. 
πέδοι βᾶσαι, ὕτὰ Ἰϑιομεσ ἀπᾷ Ὀ6- 
ΑΌΘΙΠΘΥ οἷπθ ἰἄηροσθ ἤθάβ δ8ῃ- 
φυβόγτθη. ὅ0ο πιστὰ ἀ885 Ηθυθηζου- 
βύθισθῃ ἀθβ ΟΠΟΥΒ ἴῃ "- Οτομθβίσγο 
ταουϊνιοσί. 

2718. διὰ τέλους, Ὀ185 8Π8 Επᾶρ, 
ΥΡῚ. τ. ΗΚ. 209 τῶν γὰρ ἐν βρο. 
τοῖς οὐκ ἔστιν οὐδὲν διὰ τέλους 
εὐδαιμονοῦν. θεν ἀϊ6 Αὐξ]δβιηρ 
ζὰ 6. ΠΙ1686 ἰδῦ Βῖθυ ἀδάυσοι οτ- 
Ἰοϊομουῦ, ἀδίβ αἴθ Οὔβαῦ ἴῃ ἄθῃ 
γιθτίθη Επἰ8. [8110 (χὰ 2). 

Ω]Ό. νῦν ἴῃ Βοσθμαηρ διῇ ἄθῃ 
Το]σθπᾶθῃ αθάθηκοι, (βουΐο ΤΩ]Τ, 
ταούρθῃ αἰγἢ). --- ταὐτά, δάνεγθ 18} 
(οἰρθηῦ]οὴ Αοο. (68 ἱππούθα ΟὉ- 
76 Εἰ8), ὙΡΊ]. 899 ἃ. ϑορ!. Αἱ. 6087 
ταὐτὰ τῇδέ μοι τάδε τιμᾶτε. [)88 
ΤΡΊΤΟΙ βομ]θιομῦ δὰ 8116 δαΐ αἴθ 
ΘΊΘΙΟΒΘ ὙΥ εἴ Βθύδη. 

9106. πρὸς ἄλλοτ᾽ ἄλλον: ὅθεν 
416 ϑίθι]αηρ σὰ 19 τ. σὰ 762. --- Ζὰ 
ἄθιι Θϑἀδμίζοη γο]. ΔΥΘΒΙΙ. ἔγρτα. 9, 
Ἢ ἄλλοτε δ᾽ ἘΡΥΤΗΣ ἔχει τάδε" νῦν 
μὲν ἐς ἡμέας ἐτράπεϑ᾽', αἷματόεν 
δ᾽ ἕλκος, ἀναστένομεν, ἐξαῦτις δ᾽ 
ἑτέρους ἐπαμείψεται. 
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ΧΟ. 

τοῦτο, Προμηϑεῦ. 

οὐκ ἀκούσαις ἐπεϑώυξας 

καὶ νῦν ἐλαφρῷ ποδὶ κραιπνόσυτον 

ϑᾶκον προλιποῦσ᾽ αἰϑέρα ϑ8'᾽ ἁγνόν, 

πόρον οἰωνῶν, ὀκριοέσσῃ 

280 

χϑονὶ τῇδε πελῶ" τοὺς σοὺς δὲ πόνους 
χρήξω διὰ παντὸς ἀκοῦσαι. 

ΦΚΕΑΝΟΣ:. 

ἥκω δολιχῆς τέρμα κελεύϑου 
διαμειψάμενος πρὸς σέ, Προμηϑεῦ. 28ὅ 

τὸν πτερυγωκῆ τόνδ᾽ οἰωνὸν 
΄ , ΕΓ 3 ΄ Ε 

γνώμῃ στομίων ἄτερ εὐϑύνων 

971-88, 16 Απδρϑβίθ 465 ΟΠ οΥ 8 
Ῥορ]οιίθη ἀἷθ Βθνθρθαηρθη ἋοΥ 
ΜΔβομΙπουῖθ, ἀασο 6] 90 η86 ΟΚΘΆΠΟΒ 
μουθοϊσοίντῦ πῖνᾶα, Ὑ9]. σὰ 114. 

ΟΠ. ΥΩ]. 898, ϑορῃ. Ῥμ1]. 1178 
φίλα μοι, φίλα ταῦτα παρήγγειλας 
ἑχόντι τε πράσσειν, Ηοχη. 1]. 4, 18 
ὥτρυνε πάρος μεμαυῖαν ᾿4ϑήνην. -- 
ἐπεϑιώυνξας: πὰ 18. 

οἿ9. καί τ--α ̓ ππᾷ 5ο᾽ (ἰἀθπι οπὔ- 
Βρυθομθπα7). 

998, πόνους -- διὰ παντος 
ἀκοῦσαι Ὡ8Δ00ὴ ἄθιη ὙΘΥΒΡΥΘΟΠΘΗ 
γοῖ 212. θη ὙΥΠΒΟΒ6 σιγὰ ουϑῦ 
ποῦ Ἐξ ἃ. ἴῃ ἄον βᾶθ ἀθ8 Ῥτοιμβθ- 
μοὺβ 898 Ε΄, Θοηῦρσε σούμδῃ. 80 
πιστὰ α16 σοβραῃηΐθ υνγαγίαπρ' ΘΥ- 
τοσὺ τι ξοδύρσθμδ θη. 

984- 3596 σποῖϊὺθ οθηθ 488 
ουβύθη Εροϊβοάϊου: ΟΚΘδΠΟΒ, 
ὅὯογ αῦθυ αδὲ 
Κοιησαὺ (του το ὐ8) ΒΘΥΔΏ, 
ααΐ΄ οἴποαι ΕἸ ἄρσοιγοββο (Ῥαρϑβαβ, 
τετρασχκελὴς οἰωνός 896) τοϊϊοπαᾶ 
(ον ϑομοιϊαθῦ ἀθηκὺ πϑρθῃ ἀ68 
Αὐδάτθοκϑ οἰωνόν δ δἴπθῃ αὐ δι; 
Μοουροϊίον βηδοὺ ππᾶπ δαΐ αἰΐθῃ 
ἘΚ απϑίδοπ τη] θυ ἰουβ δΐ ΗἸρΡΡο- 
Ἰϑῶρθη τοϊξομα ἀδυροβῦθ!]ῦ). 116 

ΠΗ θα θυ βομηθ, ΜΘ ΊΟηθ6 ΠΙΘΙΖα 

αἰοηΐθ, νὰ ἀὰ5 805. αἰώρημα, 
οἷπθ τηϊῦ ϑθῖ]θη σομαϊίζομθ Ηδηρθ- 
τη Βοΐηθ, ἀαγτο πγ6]0ηῃ 86. ῬΘΥΒΟΠΘΗ 
ἴῃ ἅδον Ηδμα ἔουύθονσοσύ, πἰπδαῖρθ- 
ζοσθη ππᾶ ΠΟΥ θυ ρΘ 8886} στ Γάθ ῃ 
Κοπηΐθη. Ὠθυ ΚΌΠΟ]. Ὀουαθεκῦ: καὶ- 

ΟΚΘδΙά θη, ᾿ 

ρὸν δίδωσι τῷ χορῷ καϑήκασϑαι 
τῆς μηχανῆς Ὠκεανὸς ἐλϑών" ὑπερ- 
βολῇ δὲ ἐχρήσατο, ὅπου γε Ὅμηρος 
οὐκ εἰσήγαγεν Ὡκεανὸν εἰς τὸν 
σύλλογον τῶν ϑεῶν (γνρ]. 11. 20, 
οὔτε τις οὖν Ποταμῶν ἀπέην νόσφ᾽ 
Ὠκεανοῖο). 16 Απεαρϑϑίθ ἀ65 ΟΚθ- 
δ.Π08 Ὀθρ]θιίθη ἀἰθ Βοθσαηρσθ ἀ65 
διῸ5 ἄρτη ΕἸ ἄσθι σρθη 1η αἴθ ΟΥοΠ6- 
βίσα πἰθάθγβίοιρθπθη ΟΠοΟΥΒ. --- 
1658 συχοιῦθ ὅοθηθ 468 θυβῦθῃ 
πρϑιβοάϊοι τοϊῦ ἀθι σοῦ 8 π 
Βρϑιβοάϊοη Ὀ11 οὐ θη συσϑιῦθῃ 
ΑΚ, ἀθπ Απέβπηρ ἀον Ηδπᾶ- 
Ἰπηρ, ψϑίομο σὰν Καὐοβίγορῃθ 
ἔὰσῦ. Ὑρ]. σὰ 807 υπὰ 486. 

284 ἢ. δολιχῆς οἷ'η Θρίβομθβ 
γον. Τὸν νερ δῦ ἰδῆ, ψ61} 
ΟΚθαποβ δὰ8 ἄδν Τιοῖθ 468. ΜΙθϑυδ8 
Κοτητνηῦ, νρ]. 800 ἢ. --- διαμενψάμενος: 
Βορί. 884 διαμεῖψαι ὁδόν, 866 δι᾽ 
᾿ἀχέροντ᾽ ἀμείβεται τὰν ναύστολον 
ϑεωρίδα. ἴη τέρμα δολιχῆς κελεύ- 
ὕϑου διαμειψάμενος πα ἀ16 γου- 
βίθ!απσοη δολιχὴν κέλευϑον διαμει- 
ψάμενος καὶ πρὸς τὸ τέρμα ἀφικό- 
μενος υϑυυπάθη, νρ]. ϑορὰ, Ὁ. Κὶ, 
1400 οἷον ἄρ᾽ ὃδοῦ τέλος Ἄργους 
ἀφωρμήϑημεν. , 

2806. πτερυγωκῆ πὶθ ποδώκης 
σοὈΙἀοῦ, νρο]. ὠκύπτερος. 

281. γνώμῃ: αταϊγαίϊομ 5. δασθη- 
ᾷδθ οδῦβα. 05 Ὀταΐαβ, 5884 τηθηΐθ 
80 τΤαύϊοπθ ργϑθαϊδαβ 6588 ΒησΊαΓ 
(οι). 11. 18, 419 Βδῦθῃ ἀἷθ8 
τα ΘΟ] σραγθοι οίθη ΜϑἀοΠΘη 468 
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ταῖς σαῖς δὲ τύχαις, ἴσϑι. συναλγῶ. 

τό τε γάρ με. δοκῶ. συγγενὲς οὕτως 
ἐσαναγκάζει. χωρίς τε γένους 

οὐκ ἔστιν ὅτῳ μείζονα μοῖραν 

νείμαιμ᾽ ἢ σοί. 

γνώσῃ δὲ τάδ᾽ ὡς ἔτυμ᾽., οὐδὲ μάτην 
χαριτογλωσσεῖν ἔνι μοι᾿ φέρε γὰρ 

σήμαιν᾽ ὅ τι χρή δοι συμπράσσδειν᾽ 
οὐ γάρ ποτ᾽ ἐρεῖς ὡς Ἰϑχεανοῦ 

φίλος ἐστὶ βεβαιότερός σοι. 

ἔα, τί χρῆμα; καὶ σὺ δὴ πόνων ἐμῶν 

ἥκεις ἐπόπτης; πῶς ἐτόλμησας. λιπὼν 

290 

29 

ἐπώνυμόν τε ῥεῦμα καὶ πετρηρεφῆ 800 

αὐτόκτιτ᾽ ἄντρα. τὴν σιδηρομήτορα 
2 » 2 5 : Ζ ΄ 
ἐλθεῖν ἐς αἰαν; ἢ ϑεωρήσων τύχας 

Ἡδρμβϑῦοβ νουβύαμπα, ϑργύϑομα ππᾶ 
ἐπ ρα Κταΐ; Οα. 8, δῦ06 5᾽πᾶ αἱθ 
ΒΟΒΗΒ ἀοΥ Ῥηβακθη τιτυσκόμεναι 
φρεσί, αὐταὶ ἴσασι νοήματα καὶ 
φρένας ἀνδρῶν. 16 1656. ἀ658}8}Ὁ 
Ἃ68 Ξὑθιαθυτηϑηηθ 8. τι. ϑὐθαθυυ ο 8 
ποὺ Ὀθαᾶγίθη, 8ὸ ὑθᾶδγῇ ἀδ8 ΤΊΘΥ 
ἀ65. Οκθᾶποβ ἀθὺ Ζᾶρσϑὶ πιοηῦ, νγ61] 
65 γ01 Β61080 ἄθτη ἀθάθηκοη (γνώμῃ) 
Βθίηθβ Ἐθιύουβ ΘΟ Ἰκοτητηῦ. 

289. τὸ συγγενὲς ἐσαναγκπάζει: 
γ5]. 89. Νδοι Ηθ5. ΤΠθορ. 188 ᾿ϑὺ 
ΟΚρδποβ οι ἀθ5 τῶποβ τ. ἄορι. 
Οαὔφ, ἄἀδθὺ δ] θϑὺθ ἀν Τιΐδμθη, υρ]. 
Ζὰ 14. 

290. γένους ΞΞΞ τῆς συγγενείας. 
291. ὅτῳ --- νείμαιμι: Οἤπ8 ἄνυθ 

Ἀν. 620 οὐκ ἔσϑ᾽ ὅπως λέξαιμι, ΟΒο. 
112 οὐκ ἔστιν ὅστις πλὴν ἐμοῦ 
κεέραιτό νιν, 1. 22, 848 ὡς οὐκ 
ἔσϑ᾽ ὃς σῆς γε κύνας κεφαλῆς ἅπα- 
λάλκοι, Ἐὰν. ΑἸΚ. ὅῷ ἔστ᾽ οὖν ὅπως 
Ἄλκηστις εἰς γέρας μόλοι; Κυᾶρου 
Ἢ 8 84, 8,8. -- μοῖραν νείμαιμι 
ὙΥ1Θ ̓ ΒΟΡΒ. ̓ ΤΊΆΟΒ. 1288 ἁνὴρ δδ᾽, 
ὡς ἔοικεν͵, οὐ νεμεῖν ἐμοὶ φϑίνοντι 
μοῖραν, ΘΙπθηῃ (8.8 11 ΖυκΚοιητηθμαθ 
φαΐθι!}!] πτοῦᾶθῃ ᾿αβ8θη, (16 σ8- 
Ῥὔμυθη 6) Αομύσπρ' οὐ ΘΙ ΒΘ. γΕ]. 
Ἠθϑτοά. ΠῚ 112 ἐν οὐδεμιῇ μοίρῃ 
μεγάλῃ ἦγον. 

294. χαριτογλωσσεῖν: σὰ 180. -- 
ἔνι “περ ἴπὶ Οπατεακίου", νρ]. 234. 

296. Ὠκεανοῦ: ἀ1θ ΝΘηπαηρ 4685 
ΘΙσθηθη Ναρθηβ παῦὺ οὕνγαβ Θϑπιᾶξ- 
γ01165, υρ]. ΒοΡΆ. Ὁ. Κ. ὁ26 κοὔποτ᾽ 
Οἰδίπουν ἐρεῖς ἀχρεῖον οἰκητῆρα 
δέξασϑαι. ΖυρΊθιοη μαὺ αϊθ Απ- 
σαῦθ (68 Ναιίθθηβ ἄθῃ ἃ πίβευθῃ 
Ζπθοκ, ἀ16 Ζυβοπδαρυ ἴθου 16 ῬΘΥΒοΝ 
ἀθ5 Απῇίγοίθπαθη δαΐζα ]ἄτθη. 

298. τί χρῆμα: ὙΡῚ. Αρ. 1806, 
πο. 88ὅ τέ δ᾽ ἐστὶ χρῆμα; Ἐὰν. 
Απάτοπι. 896, ϑαρρ]. 92, ΠΙρΡ. 90, 
Ηβδτο. δ2ὅ, θι. 1618 ἔα, τί χρῆμα; 

999. ΡΝ ἐμῶν. ἐπόπτης: 118. -- 

ἐτόλμησας λιπὼν ἐπώνυμον ῥεῦμα: 
Υ9]. ἀδ8 Ζὰ 284 {ἢ Δηρ  ἁμτὲθ ΘΌΠ0]. 

801. αὐτόκτιτα: ννρ]. αὐτοφυής, 
αὐτόχυτος, αὐτόρριξος, αὐτόξυλος 
ἃ. ἃ, -- ἄντρα: 188. -- σιδηρομή- 
τορα: Υ9]. 1]. 8, 417 ἼὌδην μητέρα 
ϑηρῶν, ᾿Αϑὲγἀδιηδδ τ 6 0. 150. Ν: 
οἰνομήτορ᾽ ἄμπελον. ΘρΘῃ ἀϊθβθι 
ΒΘμΘμΠαηρ' γ0} Θἰςυ  ῖθ ἢ ν 9]. ϑθρύ. 
811 Σκύϑῃ σιδήρῳ, Βαϊα, ᾿“Ζάλυβοι" 
ἔϑνος Σκυϑίας, ἔνϑεν ὃ σίδηρος 
τίκτεται. ΝΈΟΙ Ηρϑβὶοά (Δ16χ. βίγομ. 
1 8017) ἃ. Αὐϊβύοίθ]θβ (ΡΊη. ὙΠ δ1 
8 197) ψὰν ἀδ8 Εὐζρὶθίβθη Ὀθὶ ἄθῃ 
ΘΚγύμθη ουαμᾶθη σποσάθῃ; Ὑρὶ. 
παηὔθηῃ 1714. 
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ἐμὰς ἀφῖξαι καὶ συνασχαλῶν κακοῖς; 

δέρχκου ϑέαμα, τόνδε τὸν Ζ᾽ιὸς φίλον. 

τὸν συγχκαταστήσαντα τὴν τυραννίδα, Φ5 Θ σι 

οἵαις ὑπ᾽ αὐτοῦ πημοναῖσι κάμπτομαι. 

ὁρῶ. Προμηϑεῦ. καὶ παραινέσαι γέ σοι 

ϑέλω τὰ λῷστα. καίπερ ὄντι ποικίλῳ. 
γίγνωσκε σαυτὸν καὶ μεϑάρμοσαι τρόπους 

νέους" 
’ οἷ ιῚ ᾽ »-᾿ 

νέος γὰρ καὶ τύραννος ἕν ϑεοῖς. 910 

εἰ δ᾽ ὧδε τραχεῖς καὶ τεϑηγμένους λόγους 
ῥίψεις, τάχ᾽ ἄν σου καὶ μακρὰν ἀνωτέρω 
ϑακῶν κλύοι Ζεύς. ὥστε σοι τὸν νῦν χόλον 

παρόντα μόχϑων παιδιὰν εἶναι δοκεῖν. 

808. συνασχαλῶν: σὰ 101. 
804. δέρκου ἴῃ ΒεοΖιθμπαηρ δαΐ 

ϑεωρήσων, γ5]. χὰ 119. -- ϑέαμα 
τι ίππθ γὸπ ϑέαμα δυσϑέατον 
ὄμμασι (θ9). --- τόνδε (“Πϊ6Υ᾽) νοι 
ἄθτη ΘΡΥΘομθμάθη π|80ὸ ἀ85 πϑπῆρσ 
ὍΘΙ ἀθῃ ΤΥδρΊκοσῃ γον ΚοΙητη ΘΠ 46 
ὅδε ὃ ἀνήρ Ξ-- ἐγώ. 

806. κάμπτομαι 80} τόνδε τὸν 
“4ιὸς φίλον ἄθγι 5186 ̓ Θπἐβρυθομθπα 
Ὑ1Θ Οἁ. 2, 40 οὐχ ἑκὰς οὗτος ἀνὴρ 
ὃς λαὸν ἤγειρα, Π. 10, 88 γνώ- 
σεαι “τρείδην Ἀγαμέμνονα, τὸν 
περὶ πάντων Ζεὺς ἐνέηκε πόνοισι 
διαμπερές, εἰς ὅ κ᾿ ἀυτμὴ ἐν ,στή- 
ϑεσσι μένῃ καί μοι φίλα γούνατ᾽ 
ὀρώρῃ, Β0ΡΗ. Ο. Κ. 1829 τῷδ᾽ ἀν- 
δορὶ τοὐμοῦ πρὸς κασιγνήτου τί- 
σιν, ΘΡα, 284 ἀλλ᾽ ὥσπερ ἔλαβες 
τὸν ἱκέτην ἐχέγγυον, δύου μὲ κάκ- 
φύλασσε, ΤΎΆΘΕ. 1080 ὁρᾶτε τὸν 
δύστηνον ὡς οἰκτρῶς ἔχω, Ποπμοβίμ. 
18.199 οὐδαμοῦ “Ἰημοσϑένη ,«γέγρα- 
φεν οὐδ᾽ αἰτίαν οὐδεμίαν κατ᾽ ἐμοῦ. 

801. ὕγνεν ἀϊ8 ραυβηθείβομα δᾶ 
468 ΟἸζβᾶποβ. Ὀθπιουκῦ ἀθν 5680]. : 
σκόπησον τὰ τῶν δητόρων καλὰ 
παρὰ πρώτοις εὑρεϑέντα τοῖς τρα- 
γικοῖς. ἴῃ ΟΙΘΒΘΥ ὥοθηθ πὶσα ἀστοι 
γραμμὴ 0 ΜΑΒηθπηρεπ ππᾷ ὙΥ τῖ- 
ὨΠΠΡΘη Θἷη6. ΕΗ γίγκυηρ δα θη 
ϑίηπ 465 Ῥγοιηθῦμθαβ νϑυβπομῦ; 400 ἢ 
Β:η4 α16 ὙΥ̓δυμπαηρθη (81 ΟΠδνακ- 
ἴρυ 468 Ῥυοιηθίμθιβ σϑσθηϊθθυ ἀου- 
ατὖ, ἀδ[5. 516 Βθίμθη Τ͵οῦΖ ΠῸΓ 8061- 
Βθύῃ Κύμπμθῃ, -- ὁρῶ, Προμηϑεῦ: 
Υ6]. 144. 

808. ποικίλῳ" συνετῷ ὅ8680]., νρ]. 
Προμηϑέα ποικίλον, αἰολόμητιν 
Η65. ΤΏ θοσ. 510, ποικιλόβουλον οθα. 
21. Προμηϑεὺς ἀγκυλομήτης, ϑρα. 
ὅ46, πάντων πέρι μήδεα εἰδώς 6Ὀ4. 
569, πολύιδρις 604. 616. --- Ζὰ καί: 
περ ὄντι ποικίλῳ γ8]. ἢ. 1, ὅτι 
μητρὶ δ᾽ ἐγὼ παράφημι ἤαὶ αὐτῇ 
πὲρ νοξεούσῃ πατρὶ φίλῳ ἐπέηρα 
φέρειν ΖΙιί. 

809. γνῶϑι σαυτὸν ὡς ὃ ποιητὴς 
“φράξεο, Τυδείδη, καὶ χάξεο᾽ (1]. 
ὅ, 440) ΒΟ]. 

810. μεϑάρμοσαι: Ἐὰν. ΑἸΚ. 1157 
νῦν γὰρ μεϑηρμόσμεσϑα βελτίω 
βίον τοῦ πρόσϑεν. - νέους: γτο- 
Ἰθρύϊβοῃ --- ὥστε νέους εἶναι. Ὑ6]. 
Ἐὰν. ΤΡᾺ, Α. 848 μεταβαλὼν ἄλλους 
τρόπους. 

811. τεϑηγμένους: κὰ ἄθπ ΒΘ 
ΥΡΊ. ϑορύ. 71 τεϑηγμένον τοί μ᾽ 
οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ, ϑορῃ. Αἱ. 
584 γλῶσσά σου τεϑηγμένη. 

812. ῥέψεις (ΒοΒ]θαάοημὔ), Ὑϑ]. 
982, Επγ. ΑἸΕ. 679 νεανίας λόγους 
ῥίπτων ἐς ἡμᾶς. 

8181. τὸν νῦν παρόντα χόλον 
μόχϑων, ἀδΥ οχίσρθα ἝὙ0]1] τη 
βοίηθι Θυδθη ἔν ἀ10ῃ. Ζα αἼθβθα 
εἰσϑη μα ΠΟΉ θη ΟθὈγϑθ οι 465 θη. 
νϑ]. ἀλατείαις πόνων 900, λευκῆς 
χιόνος “πτέρυγι ὅϑορΒ. Απΐ. 114, μέ- 
λαινα ἄστρων εὐφρόνη Ἐ]. 19. Ζυπι 
Οϑαδηκθϑη υρ]. Τοσθηῦ. ἔῃ. ΤΙ 8, 9 
Ἰαάπτῃ Ἰοουτηατπθ ἀϊοθὺ {πϊ886 ΠΠ]ατα 
αἰζογαμα, ργδθαῦ ᾿πϊὰ8 τῶ 188 αὐδο 
ἀδθι. 
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ἀλλ᾽, ὦ ταλαίπωρ᾽. ἃς ἔχεις ὀργὰς ἄφες. 810 
ζήτει δὲ τῶνδε πημάτων ἀπαλλαγάς. 
᾿ "7 
ἀρχαῖ ἴσως σοι φαίνομαι λέγειν τάδε" 

τοιαῦτα μέντοι τῆς ἄγαν ὑψηγόρου 

γλώσσης. Προμηϑεῦ, τἀπίχειρα γίγνεται. 

σὺ δ᾽ οὐδέπω ταπεινὸς οὐδ᾽ εἴκεις κακοῖς. 820 

πρὸς τοῖς παροῦσι δ᾽ ἄλλα προσλαβεῖν ϑέλεις. 
οὔκουν ἔμοιγε χρώμενος διδασκάλῳ 

πρὸς κέντρα κῶλον ἐχτενεῖς. ὁρῶν ὅτι 
τραχὺς μόναρχος οὐδ᾽ ὑπεύϑυνος κρατεῖ. 

καὶ νῦν ἐγὼ μὲν εἶμι καὶ πειράσομαι. 82 ὧι 
ἐὰν δύνωμαι τῶνδέ σ᾽ ἐκλῦσαι πόνων" 
σὺ δ᾽ 
“᾿ 

817. ἀρχαῖα: ΥΒ]. Αὐῖϑύ. Υνο. 
984 ἀρχαϊά “γὲ καὶ Ζιπολιώδη καὶ 
τεττίγων ἀνάμεστα, Οἷο. οὐ. ῬΆΠΙΡΡ. 
110, 25 πορ]θρΊπη8 ᾿βύϑ δῦ Ὠ1Π118 
ἀπίϊασα οὖ βιαϊίω ἀποϊτηυβ. --- τάδε 
Ῥοζιθμύ 5108: ταῦ ἀθη ἔΟ]σοπάθη 
ΞΡυυοη τ. μέντοι ροΊΘὈῦ ἄθη 51ΠῈ: 
υα δ ὑϑὺ γ᾽ 6 ]]61ομῦ ΤΟ]σ θη θ ΤΠ ΘὮγ8 
ἔὰν αἰ νβι οΥ 80}, ὙΘΕΥ Ὀ]οιὺ 516 
806. ἀοομ. 

8519. τἀπίχειρα: ΘΙ θα 0 “Ἡδηα- 
σοΙα᾽ (τὰ ὑπὲρ τὸν μισϑὸν διδό- 
μενα τοῖς χειροτέχναις ΗρΒΥ6}.), 
ἀδπῃ ἑΠΟΒη’ (ΡΙαΐ. Βθρ. ρ. 608 ὁ 
τὰ μέγιστα ἐπίχειρα ἀρετῆς καὶ 
προπεέμενα ἀϑλα), ὙΡῚ. ΞΌΡΒ. Απί. ᾿ 
820 οὔτε ξιφέων ἐπίχειρα λαχοῦσα. 
Ζὰ ἄρθυ Οράδηκθη Ὀρθιημθυκὺ ἀθὺ 
ΞΌΒΟΙ]. γνωμικῶς δέ φησι, νρ]. 829, 
Ῥιηᾷ, ΟἹ. 1 8ὅ ἀκέρδεια λέλογχεν 
ϑαμινὰ κακαγόρους, Ἐὰν. ΒΆΚΟΒ. 
8860 ἀχαλίνων στομάτων ἀνόμου τ᾽ 
ἀφροσύνας τὸ τέλος δυστυχία, ἔγρτα, 
δ. δὐς μὴ͵ καϑέξεις γλῶσσαν, ἔσται 
σοι παπᾶ. 

820. ταπεινὸς εἶ: σι 42. --- εἴ- 
πεις καποῖς: ΥΒ]. 179, ΞΟΡΆ. Δηῦ. 
411 δηλοῖ. τὸ γέννημ᾽ ὠμὸν ἐξ ὠμοῦ 
πατρὸς τῆς παιδός" εἴκειν δ᾽ οὐκ 
ἐπίσταται κακοῖς. 

821. δέ Κα 8 υἱθυΐου 6116 
βύθῃθῃ, ὑΘηΠπ αἰθ γουδαβρο μάθη 
Ὑγδεΐου. ἐϊπθη ΒΟρΡΥ ὈΙὰθη οὔθυ 
ἴῃ οησβῦθη Ζ)ιβδηητη δ Πρ βύθ ΠΘ ἢ 

ἡσύχαζε μηδ᾽ ἄγαν λαβροστύμει. 
οὐκ οἶσθ᾽. ἀκριβῶς ὧν περισσόφρων, ὅτι 

(σῖθ ΠΙΘΥ ὰ. 3581 Νοιηθῃ τηϊ Ῥυξ- 
Ῥοβιίοη ἀπὰ Αὐῦκθ})). Ζαπι 66- 
ἀδηκοη υρ]. Ῥϑυβ. ὅ81 μὴ καί τι 
πρὸς κακοῖσι προσϑῆται κακόν, 
ΞΟΡἢ. ῬΒ]]. 120Ὁ μῶν τί μοι νέα 
πάρεστε πρὸς κακοῖσι πέμποντες 
κακά, Ο. Τ᾿. 6617 εἶ κακοῖς κακὰ 
προσάψει τοῖς πάλαι τὰ πρόσφατα. 

828. πρὸς κέντρα κῶλον ἐκτενεῖς 
ἰοὺ Ὀταβούζαηρ 468 βρυϊοη ὄν] ΠἸΟΠΘ ἢ 
πρὸς κέντρα λακτίζειφ, πίᾶον θη 
ϑύδομ 6] Ἰθοκθαη (ΠἸομὖ σὰ νυ ΘΟ 561} 
ταὶ Ἰθοκθη ἸδμΌΘ ΓΘ, 116 65 Ρ]ύθῃ ρ6- 
μη παῦ 1ῃ ,ἰθοκὺ ἄρῃ ϑίθομθὶ πη- 
γΘΥΒΟΒ]Θη“) (κέντρον, βυϊταα τι, ἀΘΥ 
Τυϑιβύβομο] ἐὰν Ζαρν 68), (1. Ἀρ. 
1624 πρὸς κέντρα μὴ λαάκτιξε, μὴ 
πταίσας “μογῇς, Ριπά. Ῥγίμ. 1118 
ποτὶ κέντρον δέ τοι λακχτιζέμεν 
τελέϑει ὀλισϑηρὸς οἶμος, Εν. ΒΑΚΟΒ. 
19 ϑύοιμ᾽ ἂν αὐτῷ μᾶλλον ἢ 
ϑυμούμενος πρὸς κέντρα λακτίξοιμι 
ϑνητὸς ὧν ϑεῷ, ἔτ, 164 πρὸς κέν- 
τρα μὴ λάκτιξε, τοῖς κρατοῦσί σου. 

894. Υ5]. 86, 160, 186. 
828. πειράσομαι ἐὰν δύνωμαι: 

ΥΡ]. 1]. 18, θ06 πειρήσεται, αἶἴκε 
ϑέῃσιν, Ρίαϑ. 668. 038 Ε' πειρώ- 
μενος, ἂν ἄρα δύνωμαι δηλοῦν. 

821. λαβροστόμει: γρ]. βόρᾷ. ΑἹ. 
1147 τὸ σὸν λάβρον στόμα, Ἠοῃ!. 
11. 28, 414 λαβρεύεαι. 

858, ὕτγον αἴθ Βᾶπξοθ ϑ'υ"ΖΘβὶβ 
γοῃ ἢ οὐ τρὶἹ. Κιῦσου. ΤΠ 7135: Ὁ: 
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γλώσσῃ ματαίᾳ ζημία προστρίβεται: 

ΤΡ ξηλῶ σ᾽ ὁϑούνεκ᾽ ἐχτὸς αἰτίας κυρεῖς. 380 

τούτων μετασχεῖν καὶ τετολμηκὼς ἐμοί. 

καὶ νῦν ἔασον μηδέ σοι μελησάτω. 
πάντως γὰρ οὐ πείσεις νιν᾿ οὐ γὰρ εὐπιϑής. 

πάπταινε δ᾽ αὐτὸς μή τι πημανϑῇς ὁδῷ. 

“ὁ Κ. 
-" ΨΡΝ , ΑἾ , - “ ᾿Ξ 

πολλῷ γ᾽ ἀμείνων τοὺς πέλας φρενοῦν ἔφυς 98 

ἢ σαυτόν" ἔργῳ κοὺ λόγῳ τεχμαίρομαι. 
ξ , , - 9 ἤ 

δρμώμενον δὲ μηδαμῶς ἀντισπάσῃς. 

αὐχῶ γὰρ αὐχῶ τήνδε δωρειὰν ἐμοὶ 

δώσειν Ζ΄. ὥστε τῶνδέ σ᾽ ἐκλῦσαι πόνων 

ΤῈ" 

προϑυμίας γὰρ οὐδὲν ἐλλείπεις. 
τὰ μέν σ᾽ ἐπαινῶ κοὐδαμῇ λήξω ποτέ" 840 

ἀτὰρ 
᾿ ΄ Υ͂ Α 3 Χ 3 - μηδὲν πόνει" μάτην γὰρ οὐδὲν ὠφελῶν 

ἐμοὶ πονήσεις. εἴ τι καὶ πονεῖν ϑέλοις. 

ἀλλ᾽ ἡσύχαξε σαυτὸν ἐχποδὼν ἔχων" Ξ 

2. - ἀκριβῶς ἄκρως ΗδΒγοΒ. Ζα 
ἄθπι σματα κὐ θυ βέϊβομ θη Ρ]ΘΟΠΒΒΤΗΤΙ5 
γϑ]. 944, Ῥαῦβ. 194 τοὺς ὑπερπόλ- 
λους ἄγαν, ῃ. “5559 οἰόϑεν οἷος, 
91 αἰνόϑεν αἰνῶς. --- περισσόφρων: 
Ζὰ 808. 

829. προστρίβεται: εΕἷπθ ἀΘ᾽Ό8 
ΒΕΖΘΙ Ομ πα, γρ]. Αὐϊβίορῃ. Ξαα. ὅ 
πληγὰς ἀεὶ προστρίβεται τοῖς οἶκέ- 
ταις. 

8580 ΗἾ, ζηλῶ σε: “ἀπ Ὀϊδὺ Ὀθποι ἀθμδ- 
ποτ, ἀὰ ἀδγίοῦ ἴγοῃ βοὶη΄. -- 
καὶ δ δ ἢ πυγ) τετολμηπώς: ᾿ψρῖ. 
σὰ καί 1971, Ζὰ τετολμημώς 3881. 
Ῥτγουαθῦμθαβ ᾿βαρί: Μϑη Κῦπηϊΐθ οχ- 
ψαγίθῃ, ἀδίβ βοῆοη ἀοὺ Ὀ]οῖβα (6- 
ἄδικο, τον ἀθὶπθ ΤΙ] πθητη6. Ζὰ 
Ζεῖσθῃ, αἴοἢ ἴῃ ὕπρηδαθ σθουθοῃὺ 
μ806.. -- ἔασον: ἴῃ ἀεΥ Βραραΐαηρ 
ἑβθίῃ α58θπ᾽ 8.0 ΒΌΡΗ. Ο. Κ. δὅ98 
ὅταν μάϑῃς μου, νουϑέτει, τὰ νῦν 
δ᾽ ἔα α. ἴπ ἀ6Υ Ἐθαοπιβατε ἔα τοῦτο. 
888 ἢ. πάντως -- οὐ: τβῖ. 1088, 

Ἐὰν. Ηἱρρ. 1062 πάντως οὐ πίϑοιμ᾽ 
ἄν, Ηοπι. 1]. 8, 460. --- Ζυτα 66- 
ἄδηκθη γρ]. 3.4. 33 ὁδῷ: γ9]. 82 
(δδός “Θδῃρ᾽). Ζα ἄοπι αν νϑ. 
λόγῳ 196. --- Π1Ὶ6 ΑἸ] ογαύιοι 465 

τσ αὐἰογϑυὑχὺ ἄθη ΝΘΟΠαγοΚ ΔΟΥ 
Ββάθ. 

886. ὕθει ἀ88 ᾿Αβγπαθίοῃ γΕΊ. 
Κτᾶρϑυ Π 8 ὅ9, 1, 1. --- ἔργῳ κοῦ 
λόγῳ: ΥΆ!. 1080. 

8817. δρμώμενον, μὲ, γϑρὶ. 110. 
888. ΥΩ]. σὰ 266. ὕρον αὐχῶ 

ἼΘΙ ΒΟΒΙΠΘΙΟΒ]6 ταϊτ᾽ Ζὰ 688, Ε]. 
Επγ. Μεα. ὅ82 γλώσσῃ γὰρ αὐχῶν 
τἄδινκ᾽ εὖ περιστελεῖν. 

889. Υρ]. 826. - 
840. τὰ μέν: ἀ16 Βράθ ψῖγα 

᾿ ΘηάοΥΒ σοσποηαθῦ ἃ. βίδιῦ Θἴπ68 τὰ 
δέ (ἃιαθτηίθ118᾽ ξοΙρὺ ἀτάρ. 

842. μάτην οὐδὲν ὠφελῶν: νΕ]. 
Ομο. 881 καϑεύδουσιν μάτην ἅ:- Ἢ 
κρανταὰ βάξω. -- ὠφελεῖν παροὺ 
510 πῖομῦ Ὀ]οΙβ 61 ἀ6π ἀὐϑμαε ἸΒΟΉΘα 
Ὀιοδέοση (γρ]. Κυᾶρσου 1Π 8 46, 8, 2) 
μϑυῆσ τηῦ ἄθια Πεαῦν γϑυρθαπάθῃ, 
ΒΟΠΘΥΗ ΘΠΟἢ 1πη ἀοΥ Ῥτοβδ, 80 Ηθχοᾶ. 
ΙΧ 108 προσωφελέειν ἐθέλοντες τοῖς 
“Ἕλλησι. 

548. καὶ --- ϑέλοις ἀτοκὺ οἴπθη 
Ἰβΐβθῃ Ζν θ᾽] ἃπ8, σ ΟΠ 6η ῬΙΟ- 
τηθίμθυαβ τη σϑνδβο (διπρ- 
βομεζαμρ 465 ΟἸΘΆΠΟΒ δἰπζαβούςῦ. 

844. σαυτὸν ἐχποδὼν ἔχων: ᾿ππᾶ 

δι νυνόν- ὑνεν 4. ἑν. 

Ἁ 
Ρ 
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ἐγὼ γὰρ οὐχ εἰ δυστυχῶ. τοῦδ᾽ εἵνεκα 

ϑέλοιμ᾽ ἂν ὡς πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν. 
οὐ δῆτ᾽. ἐπεί μὲ χαΐ κασιγνήτου τύχαι 

τείρουσ᾽ άτλαντος. ὃς πρὸς ἑσπέρους τύπους 
ἕστηκε κίον᾽ οὐρανοῦ τε καὶ χϑονὸς 

παρ 10 ἄδγοι ἔοσι, [δ[5 416 Ηαμα 
ΘῈ ἄθτῃ Ξ'ΡΙ16]6᾽, γρ]. χρυ. Κγτε. 6,1, 
87 οἱ δὲ φίλοι προσιόντες συμβου- 
λεύουσιν ἐκποδὼν ἔχειν ἐμαυτόν. 

845. εἵνεκα: ἋΟ16 δρίβοῃθ ΒῸΥΪΠΙ 
[ν ἕνεκα, 6 1086 ἀ16 ΤΥΔΡΊΚΘΟΥ ἀθτὰ 
Μοίσγυση Ζ]16 06 σθοΌτϑπομῦ ΠΕΌΘΗ, 
6 ξεῖνος ΤΣ ξένος, κεινός [ὔγν 
κενός, κεῖνος [Ὧν ἐκεῖνος, εἴλίσσευν 
((8δ, 1088) ἐὰν ἑλίσσειν, μοῦνος [ὔτ 
μόνος. 

846. πλείστοισι πημονὰς τυχεῖν: 

Ῥργβ. το0 ἀνϑρώπεια δ᾽ ἄν τοι 
πήματ᾽ ἂν τύχοι βροτοῖς. -- ῬοΥ 
Β0δ!. Ὀεπιουκῦ: Προμηϑικῶς" οὐ 
γὰρ κατὰ τὸν ἀνϑρώπινον λογισμὸν 
πολλοὺς αὑτῷ συνατυχεῖν βούλεται 
ὃ Προμηϑεύς (Υ81. ἀδβ ϑ'ρυϊομνγουῦ: 
ΒΟΪΏΤΠΘ ΤΗΪΒΘΙΒ ΒΟΟΙῸΒ ΠΕ ΌΪ556 
ΤΩΘ]ΟΥ αι). ΠΊΘΒ6Υ ἀθάδηκο αϊθηῦ 
ἀρυσθηβ ἄθὴ Πιομίου 8415 Μι{{ε], 
τὰ οὗναθβ, σψὰϑβ πιομῦ οἰσθηίοι 
ΖΌΣ ὅϑομθ σομοτνῦ, ΠΟΥ Ζ ὉΠ] ΡΘΗ. 
Ῥθππη 416 ΒΥ παρ᾽ 468 ΑΠα5. ἰδὲ 
Θ᾽ δι ομ α}15 τὰν [θευ]οιξαπο Ζὰν 
ΘΟΒΙ]ἀοιθπρ (65 ΤΎΡΒΟΙ, ἘΠῚ 
ἜΓΘΙΘΠΘ 5100 ἀοΥ Ὀιομου ὄειορεη- 
μοῖῦ -νϑυβομαῖθ, γομ ἄθπι ζουβίὄγθη-- 
ἄθη ΑὐΒθτθοη 465 Δἰπα (861--- 09) 
Ζᾳ τϑάρῃ. 

841. οὐ δητ᾽, ἐπεί: ὙΡΊ. ΞΌΡΒ. 
Ὁ Κ. 481 εἴποις ἂν ὡς ϑέλοντι 
τοῦτ᾽ ἐμοὶ τότε πόλις τὸ δῶρον εἰ- 
κότως πατήνεσεν. οὐ δῆτ᾽, ἐπεί τοι 

ἡμέραν͵ - οὐδεὶς 
᾿ς ἔρωτος τοῦδ ἐφαίνετ᾽ ὠφελῶν, 

Ἐπ:. Ηθγακ]. ὅθ αὐτοὶ δὲ προστι- 
. ϑέντες ἄλλοισιν πόνους παρόν σφε 
σῶσαι φευξόμεσϑα μὴ ϑανεῖν: οὐ 
δῆ τ᾽, ἐπεί τον καὶ γέλωτος ἄξια 
κἈτξ., ΑἸΚ. δδῦὅ. --- ογ Οβθάβδῃκθρ, 
ἀαγο ἢ Ὑχθ] οπθη α16 ἕο] 6 πα θ Β6Β1146. 
ταπρ' τηοὐϊνίουυ πῖγα, ἰδὺύ: ἼΘΙ ψ1}} 
ποῦ ΠΟΘΙ δπάθτθ τοῖδ τηῖν ἰπβ Π- 
ΒΊοῖ σίθμθη; 485 ΤΠρΊΟΙς τα θη 68 
Βταάειβ Αἰϊαβ ἃ. 68 ΤΎΡΒομ ἰδ 
Τὰν το ΒΟμο. ΒΟΠΠΘΥΖΙΪΟΝ ρ6- 
πηρ΄. -- ΝΟ Ηθ8. ΤΉ θορ. 509 ἔ. 

᾿Ἄρη. ΤΥ͂ 247). 

1δὺ Αὐ1ὰ8 ψῖθ Ῥγοιηθίμθαβ βόῃη (65 
Ιαροΐοβ τι. ἄθυ ΚΊγπιθ6Π6. --- Ζᾳ ἄδθγὴ 
ΒΌΙσΘμάθη ΕΙ. θθα. 17 Ἄτλας δ᾽ 
οὐρανὸν εὐρὺν ἔχει. πρατερῆς ὑπ᾽ 

ἀνάγκης, πείρασιν ἐν γαίης, πρό- 
παρ “Ἑσπερίδων. λιγυφώνων ἑστηώς, 
κεφαλῇ τε καὶ ἀκαμάτοισι χέρεσσιν᾽ 
ταύτην γάρ οἵ μοῖραν ἐδάσσατο 
μητίετα Ζεύς. 

848. πρὸς ἑσπέρους τόπους: ΘΟΗ 
ΑΡοθμα μϊη᾽, θρθα, ΑὈομα΄. γε]. 
ἔν. 404 Αἴγινα δ᾽ αὕτη πρὸς νότου 
κεῖται πνοάς, θα. 18, 240 ἠμὲν 
ὅσοι ναΐουσι πρὸς ἠῶ τ ἠέλιόν τε 
ἠδ᾽ ὅσσοι μετόπισϑε ποτὶ ζόφον 
ἠερόεντα. 

849. 16 Ὁθ: Ριπᾶ. Ῥγίμ. 55 
ἅθν Αὐπα 815 κίων οὐρανία Ὁε- 
Ζοιομποὺῦ πγὰ, 50 Ποιίδὺ 65. ὙΟ ΠῚ 
ΑΥ|ὰ5. μοὶ Ηϑιοᾶ. 1Υ̓͂ 184 ἔστι δὲ 
στεινὸν καὶ κυκλοτερὲς πάντῃ, ὑψη- 
λὸν δὲ οὕτω δή τι λέγεται ὡς τὰς 
κορυφὰς αὐτοῦ οὐκ οἷά τε εἶναι 
ἰδέσϑαι τοῦτον πίονα τοῦ 
οὐρανοῦ λέγουσι οἵ ἐπιχώριοι εἶναι. 
ὍΘ. ΠΟΘΙ ἴπ αἰ ύο κε Εἰποῖη- 
τασθηᾶθ Βρουρ οὐβοβῖθη ἄἀθὺ Ρἢδη- 
ἰδ810 415 ϑῖπθ ὅϑια!θ, ὑθΊομθ ἀ88 
Ηϊτηθ]βσονῦϊ θα ἰγᾶρσὺ (γρ]. νεγρ. 

ΤΙΘΒ6ὺ ΤῊΝ 
(ἄτλας) σατάθ ἴῃ ἄθυ ϑαρθ Ζὰ δἰ 61} 
Τιύϑηθη, ἄθπὶ Ζῃῦ τα ἀ16 Τιαϑὺ 
465 Ηἰπιπιθὶβ ἀπ ἄρῃ Νάοκοα σε- 
Ἰοσὺ ἰϑὺ (Η65. ἃ. ἃ. σογϑιϑ ἃ. 530.). 
Ὁπαρθκϑηνῦ πουάθῃ σασαρθ ὟΥ 6- 
86πὴ πτηϊῦ ΒοΙρκαρΡοα σνρϑυρ]]Πθη. 
50. πειίϑῦ 68 Οα. Χ 118 γνὸμ (δὺ 
ΚοὐπιρΊη ἀθΥ ΠιἈβιυυΒΟηΘη: τὴν δὲ 
γυναῖκα εὗρον ὅσην τ᾽ ὄρεος κο- 
ρυφήν, α. ῬΟΙΥΡΆΘαι δ] οιομῦ ΠΌΤΟΝ 
Οα. ΙΧ 191 δίῳ ὑλήεντι ὑψηλῶν 
ὀρέων. --- ΒεΕΙ Ἠοπιοι ἡθάοομ, ΟΘα. 
1 ὅ8 ἔχει (Ἄτλας) δέ τὲ κίονας 
αὐτὸς μακράς, αἱ γαῖάν τε καὶ 
οὐρανὸν ἀμφὶς ἔχουσιν Ἰθοσὺ ποοὶ 
αἴθ ὐβρυπρΊομθ Υ ουβύθ! ὰηρ γοπ 
ἄθπ χασθπάθη ϑϑα]θη φαρταπᾶθ 
πη ἀ6Υ Ῥϑυβόμ! 8 Αἰ]85 δῦ ΠΟΟΒ 



θ4 ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ὥμοις ἐρείδων, ἄχϑος οὐκ εὐάγκαλον. 850 

τὸν γηγενῆ τὲ Κιλικίων οἰκήτορα 
ν»ἬἬ Ἁ ΒΩ , , ἄντρων ἰδὼν ὥκτειρα. δάιον τέρας 

ἑχατογκάρανον πρὸς βίαν χειρούμενον. 

Τυφῶνα ϑοῦρον. πᾶσι δ᾽ 

ποῦ σᾶῃζ δῃ αἴθ 5[6116 ἀθὺ ὅϑα- 
16π σοιγοΐθα. Αὐ]ὰθ παῦ 86] 08ὺ ἀ16 
ΒΟμΘη ϑϑθ]θη, σθ]οὴθ Ἠϊμημ16] ἃ. 
τάδ Ὀθἰάθυβθὶΐβ Βα]ίθη, ἃ. Ἡ. οὺ 180 
ΒΘΙΌοΥ αἴθ ϑὅϑαϊθ, ὙΘΙΟΙΘ ΗἩμλτη6] 
π. Ετάθ δαβοιπδπάθυμα]θ. βοῃγ]ο8 
μαὺ 510} δὴ ΗΟΤΊΘΥ ΘΗΡΘΒΟΠΙΟΒΒΘΗ: 
οι Κοπηΐθ ἴῃ Ηὐοϊκβιοὺ δαΐ α16 8}}- 
ΘΘΠΊΘΙΗ Ὀοκαπηΐθ Ἠοπηθεῖβ0}}6 5611 
Κατ κέονα οὐρανοῦ τε καὶ χϑονός 
βδρθῃ, ἱπάθιῃ 6. 8 θη Ζ το Κ ον 
58}6 γαῖάν τε καὶ οὐρανὸν ἀμφὶς 
ἔχειν ἀδομίθ, ττῶβ Ζῃ πὰ θἴηθῃ 181} 
Ὡϊοὗ ΠΕ ΤῊ ἀυτο α16 ὅϑα]6, 
ΒΟΠάΘΥ ἀθγοῃ ἀθη δαΐ αἀ16 Ἐταθ 
σοβέθιησηΐζθη Επίβ 465 Αὐ]88 οὐδ] 
σῖτα. 

551: τὸν γηγενῆ: Η65. ΤΆρορ. 
820 αὐτὰρ ἐπεὶ Τιτῆνας ἀπ᾽ οὐρα- 
νοῦ ἐξέλασε Ζεύς, ὁπλόύτατον τέκε 
παῖδα Τυφωέα .Ἰ αἴα πελώρη, - 
ἐκ δέ οἵ ὦμων ἦν ἑκατὸν κεφαλαὶ 
ὄφιος, δεινοῖο δράκοντος. ΤΎΡΒΟΘΙΒ 
1ϑὺ οἷπθ Ῥουβοῃϊηκαύϊοι 8116Υ Ὠὕμβθθ 
πα σαβατίσθη Πδτηρἕθ 1πὶ ΓΠΠΘΥΤ 
ἄρον Εγάθ, πθΊομ6 ἘχαΌΘΌ ΘΗ. ἃ. νὰ]- 
Καηῖβομθ Αὐβουομθ ὈΘΊγ κοι, ΒΕ] 
αἸθβου ϑοθΠ ἀθγυηρ 465 ΤΎΡΒΟΣΝ (ο. 
ΤΎΡΒΟ5) πῦντῦ τηδ τη θην θη ὈΙΟΠ- 
ἴθγ 415 ἀθη Ῥγοπηθίμθαβ. 16 50}1]- 
ἀουαηρ βϑ᾽ υϑὺ ᾿ἰϑῦ αδὺ Ὀεϊ ΡΙπάαν 
Ργίῃ. 1 16 βθῇγ ἔμβη]10ῃ: ὅς τ᾽ ἐν 
αἰνᾷ Ταρτάρῳ κεῖται, ϑεῶν πολέ- 
μιος Τυφὼς ἑκατοντακάρανος᾽ τόν 
ποτὲ Κιλέκιον ϑοέψεν πολυώνυμον 
ἄντρον᾽ νῦν γὲ μὰν ταί ὃ ὑπὲρ 
Κύμας ἁλιερκέες ὄχϑαν Σικελία τ᾽ 
αὐτοῦ πιέξει στέρνα λαχνάεντα" 
κίών δ᾽ οὐρανία συνέχει, νιφόεσσ᾽ 
Αἴτνα, πάνετες χιόνος ὀξείας τιϑήνα 
(616 Ῥοθύϊβομθ ΒΘΖΘΙΟΒΒαΠΡ' 4685 
ΑἸ βομουβ!)" τᾶς ἐρεύγονται μὲν 
ἀπλάτου πυρὸς ἁγνόταται ἐκ μυχῶν 
παγαί: ποταμοὶ ὸ᾽ ἁμέραισιν μὲν 
προχέοντι ῥόον καπνοῦ αἴϑων᾽. ἀλλ᾽ 
ἐν ὕρφναισιν πέτρας φοίνισσα πυ- 
λινδομένα φιὸξ ἐς βαϑεῖαν φέρει 
πόντου πλάκα σὺν πατάγῳ. κεῖνο 

ἀντέστη ϑεοῖς. 

δ᾽ Ἡφαίστοιο κρουνοὺς ἑρπετὸν 
δεινοτάτους ἀναπέμπει. Ὥϊοθ6. Β8- 
ΒΟΒΥΘΙ θα ηρ 1δὺ ψΟὨ] ΟΥρΊηδ] ἃ. ἄθια 
οἰρθπθα ΑΠΌΪΠΟΚ ἀ68 Ὀιομύθυβ δπΐ- 
ὨΟΙΏΠΊΘΠ, 416 ΠΑ γβθ!]απρ' 485 Αϑοδγ- 
1085 ΝΔΟΒΔΒΙηπηΡ, ἀ68᾽ Ριμπάδγ. 8, 
ΟὈΘθη 5. 34. -- Κιλικέων ἄ ἄντρων οἰκή- 
τορα: οἰκήσαντα μὲν ἐν Κιλικίᾳ, 
κολασϑέντα δὲ ἐν Σικελίᾳ (τί 
Ῥεοὶ ΡΙπαδηὴ 5080]. Βοὶ Ηοῖποσ 1]. 
2, 181 γαῖα δ᾽ ὑπεστενάχιξε “4 
ὡς τερπικεραύνῳ χωομένῳ ὅτε τ΄ 
ἀμφὶ Τυφώέι γαῖαν ἱμάσσῃ εἶν 
“ἀρίμοις, ὅϑι φασὶ Τυφωέος ἔμμεναι 
εὐνάς Πεαὺ αἴθ ϑαρσθ ποὺ οἷπρ 80- 
ἄργθ Θθβδίαϊξ: ἀδὺ Ηοιμθυίβομθ Απβ- 
ατὰοκ Τυφωέος εὐνάς ἰδ Ὀδὶ 
ῬΙΠΟΔΥ ΘΚ ΒΟΒΘΙΏΠΟΗ πηΐου 510111- 
Βομθη ἘἸπΗαΪ5 ἴῃ ἀδ8 βθηζ τψϑὺ- 
Βομίθαθμθ τόν ποτε Κιλίκιον ϑρέ- 
ψεν πολυώνυμον ἄντρον ὕὥθδογρε- 
ΘϑΏΡΘη, ΜΟΘΌΤΟΝ Ο6Υ ὈΥΒΡΥΠΡΊΙΟΘΗ 
δ. ἄθῃ ὙΌΪΚαπΘη ἴὰ ΚΙΘΙπδβῖθαι 
Βεαβδθπαθ Νδπιθ 465 ΤΎΡμοι ἔν ἄθῃ 
γυ]Καη ἴῃ Κ΄ἸΟἸΠΘ ἢ σθυοπηθη τγαγά. 
ὍΙϊο886 αδβίαι!ὑ ἀθν ϑασθ μοῦ Αβϑοδγ- 
105 Ὀοηδί τί. 

8δ2. ἰδὼν ὦκτειρα οΥἰππονῦ δη Οἄ. 
11, ὅ82 καὶ μὴν Τάνταλον εἰσεῖδον 
χαλέπ᾽ ἄλγε᾽ ἔχοντα. --- δάιον Ὀ6- 
ΘΙ ομπϑῦ ἴῃ ΤΎΡΟΣ Π80}} πὐϑρυΐηρ- 
ΠΟΠΟΥ Αὐδδββπμηρ (885 χσουβίγσθπαθ 
ὙΘβθῃ ἀ68 νυ] Καηβοῆθη ΕἸ δτηθηὗβ, 
ΥΩ]. Θορῦ. 222 πυρὶ δαΐῳ. 

8ὅ8. ἑκατογκάρανον: 80 "1 ΤΥρεῦπ 
ΘΌΘΩ 1Π δ᾽ ο. ἃ. δ. (685 Ῥίμαδν 
Ὀαζοϊομποῦ; δά. ΟἹ. ΠΥ 11 ἕκατογ- 
κεφάλα Τυφῶνος ὀμβρίμου. ΝἄμοΥ 
Κοτασηῦ ἀ6Υ πὐβρυρ] οἤμθη Βοαδα- 
πη ΖμσθΙ πον Ε]δπιτηθῃ ἀ16 Β6- 
ϑἰ μι παπρ᾽ οὶ Ηρβιοᾶ 896 ἑκατὸν 
κεφαλαὶ ὔὕφιος, δεινοῖο δράκοντος, 
γλώσσῃσ: δνοφερῇσι λελιχμότες. 

884. πᾶσι δέ: ἅθγ ἰὐρουσϑηρ' 
ἴῃ α16 ΒΟΒΠ] ἀθγαπρ; ψῖ0 ϑορῦ. ὅ08 
ἕκτον λέγοιμ᾽ ἂν ̓ ἄνδρα σωφρονέ- 
στατον ἀλκήν τ᾽ ἄριστον, μάντιν 
᾿Δμφιάρεω βίαν: Ὁμολωΐσιν δὲ πρὸς 

“;ὔ 
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σμερδναῖσι γαμφηλαῖσι συρίζων φόβον" 8Ὅ8 

ἐξ ὀμμάτων δ᾽ ἤστραπτε γοργωπὸν σέλας. 
ὡς τὴν Διὸς τυραννίδ᾽ ἐχπέρσων βία" 

ἀλλ᾽ ἦλθεν αὐτῷ Ζηνὸς ἄγρυπνον βέλος, 
καταιβάτης κεραυνὸς ἐκπνέων φλόγα, 
ὃς αὐτὸν ἐξέπληξε τῶν ὑψηγόρων 800 

κομπασμάτων. φρένας γὰρ εἰς αὐτὰς τυπεὶς 
ἐφεψαλώϑη κἀξεβροντήϑη σϑένος. 

καὶ νῦν ἀχρεῖον καὶ παράορον δέμας 
κεῖται στενωποῦ πλησίον ϑαλασσίου 

ἱπούμενος ῥίζαισιν Αἰτναίαις ὕπο. 8606 

κορυφαῖς δ᾽ ἐν ἄκραις ἥμενος μυδροχτυπεῖ 

πύλαις --- κακοῖσι βάξει κτξ. ΥΕ]. 
8600. 

8δὅ5. συρίζων φόβον (πιϑίουγ- 
Τ1180}): ΥΡΊ. δεορύ. 88ὅ ὑπ᾽ ἀσπίδος 
δὲ τῷ χαλκήλατοι πκλάξουσι κώδω- 
ψες φόβον. 

480. ἤστραπτε σέλας “ἰδ νου 6. 
συρίζων φόβον, ἃτ.8 ἄθιη ΟΘὈγδθΟἢ 
465 Δοο, ἀ685 ἸΠΠΘΥΘΗ ΟἸὈ]6Κί9 ΘὉ- 
20 161θη. --- γοργωπὸν σέλας: τ]. 
φλογωπὸν πῦρ 2ὕ8, πυρωπὸν περαυ- 
γνόν 667. Ἡδιῆσ εἰπα ἀϊ6 τοΐῷ - -«οπός 
᾿Φαβδιητη θη θϑούζίθῃ Α α]θῦ γα Ὁ] 
ἘΣΊΡΙ 468. 

8ὅ1τ 1. ΠΙΘΒΘΥ ἌΟΥ5 οὐϊπηθῦῦ ὉΠΒ 
ὙΙΘΟΟΥ ἄδύθη, αδίβ Ργοπηθύμθυβ 
ΒΡΙΙΟμῦ; ἄθηη ψ6 ἀἴθβοὺ 416 γΌ θη 
Κυδ  απδύυθηριηρθη ἀθν Τιΐζαπθῃ 
(πρὸς βίαν τε δεσπόσειν 208) 815 
οἰὐ]θ5 Βορίππθεη Καηηΐθ τι. νθυθομίθίθ, 
80 μαῦ δ᾽ 80} δν ἀδ8 ΤΟΌΘΩ ἀ68 
ΤΎΡΠΟΠ ΠῸΪ τα] ] 61 α]ρ6 Ἰγοπὶθ. [ἢ 
ἀἸθβουη 5ἴηπθ βαρὺ οἱ ἀ88 Ὀ]σθηάθ 
ἀλλ ἦλϑεν κτῖ. ΥΩ]. ἄβρυιρθῃβ 
Η85. Τμθορ.. 881: 

καί κὲν ὅγε (ΤὙΡΒοΩ) ϑνητοῖσι 
καὶ ἀϑανάτοισιν ἄναξεν, 

εἰ μὴ ἄρ᾽ ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀν- 
δρῶν τε ϑεῶν τε. 

ἦλϑεν: ΥΒῚ. 6017, Βορύ. 444 αὐτῷ γτι 
τὸν πυρφόρον ἥξειν κεραυνόν. -- 
ἄγρυπνον νοι ἄδθν Ῥϑίβοῃ δαΐ ἀϊ8 
Θ80ηΠ86 ἄθουθγαρθη: υρὶ]. τὰ 116, 
ΟἸδϑηθῃ. Ὦ. ἴῃ ον. 10 πυρόεντα ἀεὶ 
ξώοντα κεραυνόν. Ὁ). ἢ. ΖΘ 116 (5 
5100): πΙομῦ {ἰθυυδβομθη (ὀξὺ νόησε 
Ἠββιοα). 

Ἄξοηνυτιοβ, Ῥχγοτποίμθιβ 8. Ααῆ. 

8ὅ9. καταιβάτης: γΡ]. ΑΥἱδὺ, ΕἾΘ. 
42 Διὸς καταιβάτου (“ἀθ᾽ ἴῃ Ποη- 
ἨΘΥ ἃ. ΒΙ|1Ζ πΙΘἀουμγθπαθ Ζθαβ7), 
ἘΠῚ. Οὐτα. ΠΠ| 4 49. Βοϊπηθβ, πὸ 
1Π1Ρ105 Τιϊδηδ8 ἱπατηδ ΘΠ 16 ᾽ζαν- 
τηϑ ]τηΙη6. Βιϑῦα]! σι οδάποο. -- 
ἐκπνέων φλόγα: γ81]. 917, ΡΙπά. 
ἔγριη. 111 πῦρ πνέοντος κεραυνοῦ, 
Ἐὰν. Βομαύζῃ. 640 κεραυνῷ πυρπό- 
λῳ, ΒΗ. Απὖ, 1140 πῦρ πνεόντων 
χοράγ᾽ ἄστρων. 

800. ἐξέπληξε: ΖΠ 1155. 
801. φρένας ἑΡυδθοογαϊα᾽: ΥΒ]. 

881, Βαμη. 109 ὑπὸ “φρένας, ὑπὸ 
: λοβόν, Οά. 9, 801 οὑτάμεναι πρὸς 
δ Π ϑς ὅϑι ᾿φοένες ἧπαρ ἔχουσιν 

. ΒΟΒΟΪ. Ζὰ Π. 11, ὅ19 φρένας ὃ 
πος καὶ πάντες οἵ παλαιοὶ ἐκά- 
λουν τὸ διάφραγμα, Αὐϊβιοῦ. ΤΊοΥ- 
Θ650Η. Π 15 τὸ διάξωμα ὃ καλοῦν- 
ται φρένες. Τγρμοι. ψαγάθ 1 ἄθη 
Βιῦς 465 μέγα φρονεῖν σοίγοβοη. 

8602. ἐξεβροντήϑη σϑένος: Κυϊ- 
56} 1 8 52, 4, 3. 

808. παράορον ὩΔΟ ΠῈΣ 150 
πολλὸς γάρ τις ἔκειτο παρήορος 
ἔνϑα καὶ ἔνϑα, “ποίϊθμϊη δι856- 
βίγϑοκι". 

864. στενωποῦ ἀυγοι ἀθη ἴοϊρ. 
γ 618 ΒΘΠΔΌΘΥ Ῥϑβυτωτηῦ, γϑ]. 729. 

806. ἐπούμενος: γρ]. ῥιμα. ΟΙ, 
ΙΥ 5 Αἴτναν --- ἵπον ἀνεμόεσσαν 
ἑκατογχεφάλα Τυφῶνος, ἔγρτη. 94 
κείνῳ μὲν Αἴτνα δεσμὸς ὑπερφέα- 
λος ἀμφέκειται. 

806. κορυφαῖς δέ: ἀδ8 ἄφτῃ ὅε- 
ἀδηκοθη πϑοὸ} [Ππἰθυσθογάμπθίθ πῖσα 

ὅ 
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Ἥφαιστος. ἔνϑεν ἐχραγήσονταί ποτε 

ποταμοὶ πυρὸς δάπτοντες ἀγρίαις γνάϑοις 

τῆς καλλικάρπου Σικελίας λευροὺς γύας. 

ϑερμοῖς ἀπλάτου βέλεσι πυρπνόου ξάλης. 8510 

τοιόνδε Τυφὼς ἐξαναζέσει χόλον 

καίπερ κεραυνῷ Ζηνὸς ἠνθρακωμένοο. 
σὺ δ᾽ οὐκ ἄπειρος. οὐδ᾽ ἐμοῦ διδασκόλου 

χρήξεις. σεαυτὸν σῷξ᾽ ὕπως ἐπίστασαι" 
ἐγὼ δὲ τὴν παροῦσαν ἀντλήσω τύχην. 

ἔστ᾽ ἂν Ζίιὸς φρόνημα λωφήσῃ χόλου. 

4 Κ. οὔχουν, Προμηϑεῦ. τοῦτο γιγνώσκεις. ὅτι 

ἄθὺ ΞΟΠ ἀογαπρ ΖΘ 06. 815 ρ]ΘΊοἢ- 
Βεουἀπθίθυ αϑάδηκο Ὀθμαπαο]ῦ. κο- 
ρυφαῖς ἴθ Οδρθηβαὺζ σὰ ῥέξαι- 
σιν. --- μυδρολτυπεῖ: ὙΒ]. Ταυκ. ΠΙ 
88 νομίξουσι δὲ οἵ ἐκείνῃ ἄνϑρω- 
ποι ἐν τῇ. Ἱερᾷ (61πθ ν ἸΡδυΊΒΟΠ θη 
[π56]8) ὡς ὃ Ἥφαιστος χαλκεύει, 
ὅτι τὴν νύπτα φαίνεται πῦρ ἄναδι- 
δοῦσα πολὺ καὶ τὴν ἡμέραν καπνόν. 
8600 --Τ2 σοῃὄγοη ποὺ ΖὰΓ ὅΐ8οΠ6:; 
ἈΌΟΥ δα αἸ6568 σϑίϊοϊηϊατη ροϑῦ 
ευθηΐατμη δύ αἴθ σϑησθ ΟΠ] ἀΘ θΠρ' 
σοῦ Δἰδβ α. ΤΎΡΟΝ ἈΌΘΘΒΘΠΘΗ. 

867. ἐκραγήσονταί ποτε: αἴθ Ζυ- 
ΒΟΒΔΌΘΥ τητίβίθη 8 ἀθη ΑΥΒΌγΠ ΟΝ 
σοη 0]. ΤΌ, 2 (479,8 ν. ΟἸχ.) δυϊη- 
ποὺ ψογάθῃ, 5. ΟΌΘη 5. 34. ἡ ΟἿ. ΘΙ ΠΘ ΠῚ 
ΟΙ]. 88, 2 (425 ν. ΘΟ. γ.) ουοϊσύθῃ 
ΑἙὙΒΌγαΟμ Ὀουϊομέοῦ ΤΠ. ΠΠ110 
γῆν τινὰ ἔφϑειρε (ὃ ῥύαξ τοῦ πυρός) 
τῶν Καταναίων, οἱ ἐπὶ τῇ Αἴτνῃ τῷ 
ὄρει οἰκοῦσιν. ὅπερ μέγιστόν ἐστιν 
ὄρος ἐν τῇ Σικελίᾳ. 
ΘυοΙρίθ ἴτὰ 17. 896,05 πϑοῖ Πἰοά. 
14, 89. 

568. δάπτοντες ἀγρίαις γνάϑοις: 
6 οἷθ ρον δῖροθ π118 68 ΤΊΘΥ, 
νο]. Ομο. 826 πυρὸς μαλερὰ γνάϑος, 
ῬΈΡΥΠΙΘΒΟΒ ἔν, ὅ Ῥ. 121 Ν, πεδέα 
δὲ πάντα καὶ παράντιον πλάκα 
ὠκεῖα μάργοις φλὸξ ἐδαίνυτο γνά- 
ὅοις, Ἐπ’. Μρα. 1187 παμφάγου 
πυρός, Ηδϑτοά. ΠῚ τὸ Αἰγυπτίοισι 
νενόμισται τὸ πῦρ ,ϑηρίον εἶναι 
ἔμψυχον, πάντα δὲ αὐτὸ κατεσϑίειν 
τύόπερ ἂν λάβῃ. 

8096. Ὑρ]. Ἐὺπ:. Ηρογο. 404 τῆς 
καλλικάρπου Πελασγίας. --- ἀπλάτου 

θυ πϑομβίθ ἡ 

ΜΙ6 ἢ (ΟΥ̓ Ζὰ 8851 δια: μνὑθἢ 
Βέ6}16 465. ΡΙπάδν ἀπλάτου πυρός, 
ἔγστη. 94 ἀλλ᾽ οἷος “ἄπλατον κεράϊζξε 
θεῶν Τυφῶν᾽ ἑκατοντακάρανον 
ἀνάγχᾳ Ζεὺς πατὴρ εἰν ᾿Δρίμοις 
ποτέ, βαπι. ὅ8 ἀπλάτοισι φυσιάμασιν. 
- βέλεσι σοη ἄθη Παναθϑοῆθη, αἀϊ8 
ψ16 Ρ6116 Πουγουβοϊθίβθη. 

8181. Ιοβοῦ Οδάδηκο ἀϊθηὺ 
ἄδζα, Ὑ]ΘΟΘΥ ΖὰῚ σδομθ ἅθθυζα]οϑῖ- 
ἔθη ἄυχοι 16 ἘΡΙΠΗΘΥαΠρ᾽ 8 ἀθπ 
κεραυνὸς Ζηνός. --- σὺ δέ: ἀδταϊξ 
σομὺ Ρτοιηούμπθαβ δα ἀθη αϑαδηθη 
γοη 844 φυυΐοῖ; ἀθν Οθάδηκθη- 
ΒΒ ΤΉΤΠΘΒΠ8 Πρ ἰϑύ ἄθ1756106, 18 
ΘΠ 68 μἰοίβο: σὺ δέ, οὐ γὰρ ἄπει- 
ρος εἶ οὐδ᾽ χρήζεις (81. 12 α. 
2 Εν. "Ὀ5. " θ4 [), σεαυτὸν σῷξε, 
ὅπως ἐπίστασαι. Τια γοτία οὐδ᾽ 
ἐμοῦ διδασκάλου χρήξεις εΥὐΠΠΘ τη 
ΔῈ α16 οτίθ ἀθ8 Οκθᾶμποβ 822 
ἔμοιγε χρώμενος διδασκάλῳ. 

816. ἔστε ἢπδοὺ 5168 [δὶ Αβομγ- 
105 ὅμπιδ] ἴῃ πηβούπὶ ϑὐΐοκο (457, 
6060, 697, 792) τ᾿. 1118] 1ῃ ἀθῃ Εἴθ. 
449. -- λωφήσῃ: ΥΩ]. σὰ 27. 

81|---380: νρ]. Οἷο. Τυδβο. ΠῚ 8 16 
αὖ Ῥτγουηθίμθαβ 1116 Αθβου!, οὐϊ 
οατὰ αἸούμπτα οβϑϑῦ 

αἴαα!, Ῥεουπθίμθα, [6 μοῸ ἔθη 
Θχιβύαυηο, 

ΤΩ ΘΑ ΘΥῚ ῬΟ5586 γϑύϊοη θη ᾿σϑοσ18.6, 
τοβρομαιῦ 
Βα ΘΙ Θὴὴ. αἱ ἰθηηροβύϊνατη τη6- 

αἸοίηδ 1) 8 ΠΠΟΥΘΙΒ 
ΠΟῚ 84 ρΥ ΒΥ ΒΟΘΩΒ σα] πηὰ8 ᾿π]1ἀ δῇ 

Τὰ Ή 08. 
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ψυχῆς νοσούσης εἰσὺὴν ἰατροὶ λόγοι; 
ΠΡ, ἐάν τις ἐν καιρῷ γὲ μαλϑάσσῃ κέαρ 

καὶ μὴ σφριγῶντα ϑυμὸν ἰσχναίνῃ βία. 8380 

Κ. ἐν τῷ προϑυμεῖσϑαι δὲ καὶ τολμᾶν τίνα 
ὁρᾷς ἐνοῦσαν ζημίαν; δίδασκε με. 

ΠΡ. μόχϑον περισσὸν κουφόνουν τ᾽ εὐηϑίαν. 
Μ Κ. ἔα μὲ τῇδε τῇ νόσῳ νοσεῖν. ἐπεὶ 

κέρδιστον εὖ φρονοῦντα μὴ φρονεῖν δοκεῖν. 88ῦ 

ΠΡ. ἐμὸν δοκήσει τἀμπλάκημ᾽ εἶναι τόδε. 

ΔΚ. σαφῶς μ᾽ ἐς οἶκον σὸς λόγος στέλλει πάλιν. 

ΠΡ μὴ γάρ δε ϑρῆνος οὑμὸς εἰς ἔχϑραν βάλῃ. 

ΔΚ. ἢ τῷ νέον ϑακοῦντι παγκρατεῖς ἕδρας: 
ΠΡ τούτου φυλάσσου μή ποτ᾽ ἀχϑεσϑῇ κέαρ. 890 
ΦΚ. ἡ σή. Προμηϑεῦ. ξυμφορὰ διδάσκαλος. 

818, Ὑρ]. Βαν. ἔν. 962 ἄλλ᾽ ἐπ᾽ 
ἄλλῃ φάρμακον κεῖται νόσῳ" λυπου- 
μένῳ μὲν μῦϑος εὐμενὴς φίλων, 
ἄγαν δὲ μωραΐίνοντι νουϑετήματα, 
ΜΘηΘΠΔΟΥ ἔν, δῦ9 Κ. λύπης ἰατρός 
ἐστιν ἀνϑρώποις λόγος" ψυχῆς γὰρ 
οὗτος μόνος ἔχει ϑελκτήρια" λέγουσι 
δ᾽ αὐτὸν οἵ πάλαι σοφώτατοι ἀστεῖον 
εἶναι φάρμακον. 

819 ἢ. θοῦ Αὐβάτναοκ ἰδῦ νοὴ αδΥ 
ΒΘΒδπα] πῆρ Θἰηθυ Οἰθβοῖ γα]ϑὺ οηῦ- 
Ἰοππι ΨΕΙ. ΑὐἹβίορῃ. Ἑιό. 940 
οἰδοῦσαν (τὴν τέχνην) ὑπὸ κομπα- 
σμάτων .. ἴσχνανα τι. ἄ5οη ΟΘΌΣΒΌΘΗ 
γοη οἴδημα (πτμαον). 6. ὅ508}0!. 
Εάμυῦ ἄθὰ ϑαὺσ ἀθ5 Αὐχίθβ ΗΙρΡρο: 
Κνδῦθϑ 8η: πέπονα φαρμακεύειν, 
μὴ ὠμά. ΥΩ]. Ρ]π. οριβὺ. Υ 16 
οὐπιάπια. δάμαο σαϊπτ5 τηθαθηύίατη 
τηϑη8 τοἰουτηϊᾶδας. Ζα σφριγῶντα 
ΥΘΊ. ἨΒγΟΝ. σφριγῶν: ἀκμάζων, 
νεάζων, αὔξων. 

881. ὕει ἀϊθ ϑἐθι]απσ σορ δέ 
{8 9521. 

888. 65 σψϑιΐθσθῃ ᾿θάθῃβ ὥδθοι- 
αὐὔββιρ' αὐμσονίθῦ Ρυοτηθύμθιβ ΠΙΘΥ 
τι. 886 Κατ ΔησθΌυπαθη, ὉΠ ὅπῸἢ 
ΟΚΘᾶπΟΒ. ἃγρ θυ] ὶτὰ τ. ἀον ΠΪὰ- 
Ἰοὸρ; ἴῃ ΘΠ ἸΟΒ τα ἰΠ18 ἀθουρομῦ. εὐη- 
ἅέαν: εὐηϑία πθῦθη εὐήϑεια ψῖθ 
ὠφελία πρῦθα ὠφέλεια. ἴεν ἀϊθ 
Βοαθαδπηρ 468. δ ουἕββ ὙΒΊ. ΤᾺ. 
ΠΙ 88 οὕτω πᾶσα ἰδέα ,“κατέστῃ κα- 
κοτροπίας διὰ τὰς στάσεις τῷ ᾿Ελ- 

ληνικῷ; καὶ τὸ εὔηϑες, οὗ τὸ γεν- 
ναῖον πλεῖστον μετέχει, καταγελα- 
σϑὲν ἠφανίσϑη, ΡΙαῦ. ϑύαδῦ ΠῚ 400 Ὁ 
εὐηϑείᾳ, οὐχ ἣν ἄνοιαν οὖσαν ὑπο- 
κοριξόμενοι καλοῦμεν ὡς εὐήϑειαν, 
ἀλλὰ τὴν ὡς ἀληϑῶς εὖὺ τε καὶ 
καλῶς τὸ ἦϑος κατεσκευασμένην 
διάνοιαν ἃ. 445 ὙΥοΥίβριθὶ Ὀθ6ὶ Π6- 
ταοϑύβ. 18, 228 χαποήϑης δ᾽ ὦν, 
Αἰσχίνη, τοῦτο παντελῶς εὔηϑες 
φήϑης κτλ. 

884. τῇδε τῇ νόσῳ νοσεῖν: ΥΕ]. 
ΘΌΡΠ. Τυθοι. ὅ44 νοσοῦντι κείνῳ 
πολλὰ τῇδε τῇ νόσῳ, ἘΠ. 660 ξῶσαν 
ἀβλαβεῖ βίῳ. 

886. ἐμὸν δοκήσει: 88. τίτα 5168 
Ζθίσθῃ, [85 10} ταϊί ἀἸθβοὺ “ΒοΒα]αἢ 
Ὀομαίοῦ Ὀϊμ, ΚΙῸρ' Ζὰ βθῖη, πϑγθμα 
100}: δἷ8 ΤΟΥ ουβοῆθίηθ, πιομὺ ἀα᾽. 
- ἀμπλάκημα ἱγτομίβοι, ψ18 γουδ 8 
“φύσῳ. 

887. σὸς λόγος ὈΘἰΘμὺ 519 πἰοιὺ 
Ὀ]οΙ5Β δα ἄθῃ πημηι 6108. γοτδτ8- 
σομθηάθῃ Ὗ θυ8, Βομάθγῃ δα ἄθη Εη- 
ἀγαοὶς ἀθν σι η ΖΘ []ηὐουγθάπηρ,. 

888. γὰρ ρσἱοθὺ 16 Βεβεδεἰραμρ; 
465 γονγδαβρθῃθπάθη. --- ϑρῆνος: ὃ 
οἴχτος ὅ.8}0]. --- οὗμός: νρ]. Ῥουϑ. 
099 τὴν ἐμὴν αἰδῶ μεϑείς, Κυᾶρεοτν 
ΤῊ ἢ: 8. 

889. νέον: σὰ 88. 
Αοοπβεαῦίν ἕδρας ΥρΤ]. 
8 40, 6, 2. 

891 ἢ ΜΙ|βὺ αἴθβθὺ Δηύσπονὺ ζοὶρὺ 
τὼ 

.--- ὕνοϑυ ἄθη 
Κυᾶρσου 1 
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ΠΡ 

(Ὁ Κ. 

στέλλου. κομίζου, σῷζε τὸν παρόντα νοῦν. 
ς , ὦ 2 2 , ΄ 

ὁρμωμένῳ μοι τόνδ᾽ ἐθώυξας λόγον. 

λευρὸν γὰρ οἶμον αἰϑέρος ψαίρει πτεροῖς 

τετρασκελὴς οἰωνός" ἄσμενος δέ τἂν 896 

σταϑμοῖς ἐν οἰχείοισι κάμψειεν γόνυ. 

(στροφὴ α΄) 

ΧΟ. στένω δε τᾶς οὐλομένας τύχας. Προμηϑεῦ. 

δακρυσίστακτα δ᾽ ἀπ᾽ ὄσσων ῥαδινὸν λει- 

βομένα ῥέος παρειὰν 

νοτίοις ἔτεγξα παγαῖς. 

400 

ἀμέγαρτα γὰρ τάδε Ζεὺς 

ἰδίοις νόμοις χρατύνων 

ὑπερήφανον ϑεοῖς τοῖς 

πάρος ἐνδείκνυσιν αἰχμάν. 

ΟΚρδημοβ, τἱ|θ6 πΘηὶρ 561η6 (θβ1η- 
πθηρ' ἀ6Υ 468 Ρτοταθίμοθιιβ θη βρυϊ οὗ, 
Θαγατη οὐσπιἀογὺ Ῥγοιμθύμθαβ τὖ 
Ἐπτηρμαβθ στέλλου, κομίζου, σώξε. 
106. ἀδ5 ᾿ΑΞϑυπαθίοη το]. Ζὰ ὅθ ἃ. 
πιπΐθη 981, ϑορι. ΕἸ]. 682 ἐῶ, κε- 
λεύω, ϑῦε. 

8938. δρμωμένῳ -- λόγον δι ὺ 
ἄθῃ ϑἴμῃ, Ὑ16 ΘΠ 68 Πἰθίβθ: ὃρ- 
μωμένῳ μοι ἐθώυξας δρμηϑῆναι 
(.,65 θϑάατῇ θυ Αὐξονάουαμρ πο 4). 
γρ]. 211. --ὀ ΟΚοδποβ. βρυϊομῃῦ τοῦ 
ἄθιῃ Αυβάγαποϊτο βο ] θοῦ νου μθ] θη 
Ἄτροιβ. ΖιρΊθιοα ἀθαϊοῦ ἅθυ Ὀ1Ο- 
ἴθ 4Ὧ16 Ατὶ πὰ βιβο ἀθ5 Αῦ- 
ὑγθύθῃβ 81}. 

894. ψαίρει: γρ]. γοῖρ. ΑϑῃΥ 
210 τιοχ δὅγθ ἰαρβῶ (οοἸ τη 8) ααθίο 
τδᾶϊ τον ΠΙασϊάπηη, ΧΙ 156 δοίμποτω. 
σψουροταῦ 8118 (8611). Η]οΥ νοη 
ἀον Βοσθσαηρ αἀοὺ ΕἸᾶρσΘΙ] ἀ65. Ζ. ΠῚ 
ΕἸυσΘ 510: δηΒο ΒΒ] οθηάθη ΤΊΘΥΘΒ. 
Παρ βϑίχὺ 510} αἃἷθ ΜαΒΌΒΙΏΘΥ]8 
ἴῃ ΒΟΜΘΡΌΠΟ, 

897 ---48ὅ ογβίύθβ βίῃ. 
1)ὰ5 ᾿οῃίβομῃθ Μαϊίβ θιὐβρυϊομῦ ἄθτα 
πϑγηὔ ὑσθη ΤΠ α]06, τυ ϑίομθυ δὴ α16 
Ὑγοτίθ ΕὟ. ν. ΘΟΒΙΘΡΟ]5 Θυϊπποχὺ “Ἔβ 
σοὺ οἷη Δ᾽] ρθπθῖηθ8 ὙΘΙμθη, 80 
σπγοῖῦ αἴθ 5.16 η ϑύθυμθ ΒΟΏ ΘΙ ΘΗ, 
ἀαγοἢ 4116 Αἀθγῃ ἀογ Ναίαν᾽. 

897. 16 δρίβομῃβ ΒΌστη οὐλόμε- 
νος ἤπαρθὺῦ 8100}. ζθιθα ἴῃ Ἰγχ1- 
ΒΟΠΘη ϑ08]]16η ἄθὺ ΤΥασΊ κου, ὀλόμε- 

νος “Ρογαϊίαβ, γουν βού, Π611108, 
πΠ86]1σ΄, 16 Βοάθαβαπρ᾽ οηὐβρυϊοιί 
ἄδπι ΕἸ ΌΟΝ ὄλοιο, ντὶθ ὀνήμενος (ἡ 58- 
βθσποὶ᾽) ἄθιὰ ΒΘρΘΏΒΥΤΙΠΒΟΙ ὦ ὔὄναιο. 
ὕστον ἄθῃ θη. ἀδοσ Βο]αίϊοι Κυᾶρϑυ 
Ι 8 47, 931. 

898 Π΄ δακρυσίστακτα διανΟΙΌΪΔ]: 
ὙΕΙ, αν. Οὐ, 410 εὐπαίδευτα δ᾽ 
ἀποτρέπῃ λέγειν, Ῥμδα. 810 μόλις 
φανεὶς ἄελπτα κἀδόκητα, 1189 ἀ- 
παρϑένευτ᾽ ἁλωμένη, Βορῆ. Απὖ. 521 
φιλάδελφα κάτω δάκρυ λειβομένη, 
ΕἸ. 902 ἄλεκτρα γηράσκουσαν ἄνυ- 
μέναιά τες τς ῥαδινόν" λεπτόν, 
ἰσχνόν, εὐκίνητον, ἁπαλόν, εὐδιά- 
σειστον Ηρβγοῦ. Μιὺ δαδινὸν δέος 
(ΑἸΠτὐὐογαθο) μαῦ ἀθν Θιομύθν 488 
Ἠοτηθυῖβοηθ τέρεν δάκρυ σπίθᾶρτ- 
ΒΘ βθΌθῃ (,ρϑυϊθμᾶθ αγδηθ"). 
νοτίοις ἔτεγξα “παγαῖς: ὙΒ]. βορῖς 
Απὺ. 1128 ὑγρῶν Ἰσμηνοῦ ῥείϑρων, 
ΕΓ. Ιοη 106 ὑγραῖς ῥανέσιν νοτε- 
ρόν, Ηρτο. 98 δακχρυρρόους πηγᾶς. 
[)6ν ον. ὑγ18 θ6ἱ ἐδάκρυσα, ἐγέλασα, 
ἐπήνεσα, ἀπέπτυσα Ζὰτα Αὐδϑᾶτθοκ 
465. Ῥ᾽ δ 2] ο. σαπη ΑΟΌυποι Κομι- 
ἐπ ττ} 20 {τ} Οϑ 5. 
402 Ε΄. ἀμέγαρτα (νυ 6]. 148) τάδε 

ΔΒ πρῚρ᾽ σοῺ κρατύνων. -- ἰδίοις 
νόμοις: γ6}]. 186. --- ϑεοῖς τοῖς πάρος: 
γ6}]. 161. -- αἰχμή “ἀϊ6 ΤδηζΖθη- 
Βρ θ᾽ ΒΙΘΥ τηθίοη νυ ΐθοῃ ἔν 66- 
γα] ΠΘυυβομ αἵ: ΕΒ]. Ομο. 680 γυ- 
ναιϊκξδίαν ἄτολμον αἰχμάν. 

40 
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(ἀντιστροφὴ α΄) 

πρόπασα δ᾽ ἤδη στονόεν λέλακε χώρα 

μεγαλοσχήμονά τ᾽ ἀρχαιοπρεπῆ {8᾽ ἕ- 
σπέριοι) στένουσι τὰν σὰν 

ξυνομαιμόνων τε τιμάν. 
ὁπόσοι τ᾽ ἔποικον ἁγνᾶς 

᾿σίας ἕδος νέμονται. 

μεγαλοστόνοισι σοῖς πή- 

410 

μασι συγκάμνουσι ϑνατοί. 

(στροφὴ β΄) 

Κολχίδος τὲ γᾶς ἕνοικοι 
, ᾿ 2 ἢ 

παρϑενοι. μάχας ἄτρεστοι. 

41 

καὶ Σκύϑης ὕμιλος. οἱ γᾶς 

ἔσχατον τόπον ἀμφὶ ἴίαι- 

ὥτιν ἔχουσι λίμναν. 

(ἀντιστροφὴ β΄) 

“ρίας τ᾽ ἄρειον ἄνϑος 

400. στονόεν λέλακε, ογἰδηΐ ἴῃ 
ΚΙαρσοϊδαίθη, υρ]. ἂρ. 111 πολύϑ'ρη- 
νὸν μέγα που στένει. 

401, μεγαλοσχήμονα: γε]. εὔμορ- 
φον πράτος ΟΠο. 490. --- ἀρχαιοπρεπῆ 
ἴπι Οδρθηϑαῦς ΖῈΓ σαπρθθῃ Ηουτ- 
Βομαῦν ἀ65 268. --- ἑσπέριοι δυρϑησί 
ὭΒΟῊ. Οἅ. 8, 29 ἠὲ πρὸς ἠοίων ἢ 
ἑσπερίων ἀ:ϑρώπων: γγϑϑὺ α. Οϑί,. 
Αὐδέπσαηρ γον πρόπασα χώρα. 

409. ξυνομαιμόνων: (65 ΔΙ]αΒ 
ἀπα ΓΎΡΒΟΗ, 6] Ὸμῃ6. Ὀ6Ι1ὰ6 ἴὰ ἀθοΓ 
υγΘϑε ΠΟΘ. αορομπα ἀπϊᾶθη. “ 

410. ἔποικον ἕδος ᾿Ασίας νέμον- 

ται τ- ᾿“σίαν ἐποικοῦσι; ἕἔποικον 

βίθῃῦ 1ἴπ ΔΙ] ΘΙΊΘΙΠΘΥ, ὈΪ]ΟΙΒ θη 
ΒορυΠ Ὑ Ομ παρ᾽ ΔΕΡΘΌΘΗΔΟΙ Βε- 
ἀδαύαηρ (Ομ μβιὑχ᾽). Μιὺ ὑπτγθομὺ 
ἀθηκῦ ον Ξ0Π0]., σι θυ ἔποιπος 

πὴ ΒΡΘΟΙθ]]θὴ ΘΙΠΠ6 πα πη ξ, 8.1 ΘΙΠΘΙ 
ΑΒΘ ΟΊ ΒΠητ8 (οὔπω γὰρ ἦν ἐποι- 
κισϑεῖσα τοῖς Ἕλλῃσιν ἡ ̓ἀσία). Ζὰ 
᾿ἀσίας ἕδος γρ]. ᾿ϑάκης ἕδος Οά. 
18, 844, Θήβης ἕδος 1]. 4, 400. 

414. συγκαμνουσι: πἴομὲ σὺν 
ἡμῖν κάμνουσι (36}0].), Ββοπᾶάθγγι τσὶθ 
Οὔ συνασχαλᾶν (101, 248), νρ]. 

420 

Εὰγ. ΑἸΚ. 614 ἥκω κακοῖσι σοῖσι 
συγκάμνων, τέκνον. 
4τό. ὕδον ἀ16 Ὑομμβιέχθ ἄθὺ 

Αὐπβζομθῃ Ζὰ 124. -- μάχας ἄτρε- 
στοι: γὙρ]. ϑορῃ. Ὁ. Ἐ. 886 4ίκας 
ἀφόβητος, ϑορύ. 8176 κακῶν ἀτρύ- 
μονες. Κυᾶρεου 1Π 8 47, 20, 9. 
τὺ Π, Σκύθης: κῃ 2. --- οἵ: σχῆμα 

πρὸς τὸ σημαινόμενον, γΡ]. 421, 808, 
808. --- γᾶς ἔσχατον τόπον: γβ!: θ00, 
ΒΟΡΒ. ΤΎϑο. 1100 ἐπ᾽ ἐσχάτοις τό- 
ποις. 

420. ᾿ἀρίας (γ 5]. Αππδηρὴ: ΟΠΟΘΡΕ. 
428 Ἄριον, σψοζὰ αἀ6. ὅ6080]. Ὀθταθυκὺ 
ἹΠερσικόν, ΗΘΒγΟΒ. ᾿ρείας πώλους" 
Περσικάς" Ἄρειοι γὰρ ἔϑνος Περ- 
σικόν. ᾿Δρίας ἄρειον οἷπ οἰγτηο- 
ἸοΘΊΒΟΒΘ5 ΟΡ ΕΡΙΕΙ: ΥΕΙ. ἔγριη. 804 
τοῦτον δ᾽ ἐπόπτην ἔποπα τῶν αὖὐ- 
τοῦ “κακῶν, ἀθο ἢ ΕΠ... 150 ὄνειδος 
ἐξ ὀνειράτων, Ῥριυ8. 39 ἄρειόν τ᾽ 
᾿ἀγχάρην, Π. 6, 201 ἤτοι ὁ κὰπ πε- 
δίον τὸ "λήιον οἷος ἀλᾶτο ππὰ ζὰ 

86 ἃ. 692. --- ἄνϑος: ν6}]. Αρ΄. 197 
ἄνϑος ᾿ἀργείων, Ῥευβ. ὅ9 ἄνϑος 
Περσίδος αἴας οἴχεται ἀνδρῶν, δῷ, 
958, ΒΌΡΌΙ. 608 ἥβας ἄνϑος. 



πο ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ὑψίκρημνον οἵ πόλισμα 

Καυκάσου πέλας νέμουσιν. 
δάιος στρατός. ὀξυπρῴ- 

ροισι βρέμων ἐν αἰχμαῖς. 

(στροφὴ γ΄) 
μόνον δὴ πρόσϑεν ἄλλον ἐν πόνοις 49 
δαμέντ᾽ [ἀκαμαντοδέτοις] 
Τιτᾶνα [λύμαις] εἰσιδόμαν ϑεὸν 

Ἄτλανϑ᾽ ὃς αἰὲν ὑπέροχον σϑένος κραταιὸν 

{γαίας οὐράνιόν τε πόλον στέγων ὑποστενάΐζει. 480 

(ἀντιστροφὴ γ΄) 

βοᾷ δὴ πόντιος κλύδων ξυμπίτνων. στένει βυϑύός. 

421. ὑψίκρημνον πόλισμα: 48- 
τηϊῦ ᾿ἰδῦ ὑγΒ ΒΟ ΘΙ ]10 0 α85 ΠΟΟΙ- 
σϑίθσθηθ ΕἸκαύαπδ (4γβάτανα ῬοτΒ. 
961), α΄16 Ἠδυρύβίααῦθ ἃ, Μϑάθυ, 
σοιηθιηῦ. 

422. Καυκάσου πέλας: οἷπθ Βε- 
ΒΕΠΠΗΤΉΤΙΠΡΙ, “16 αἴ6 γογδαβσθ θη θ 
ἀμφὶ Μαιῶτιν λίμναν. --- νέμουσιν: 
ΥΒΊ. πα. 1019 Παλλάδος πόλιν 
νέμοντες. 

428. ὀξύπρῳρος: νϑ5]. βούπρῳρος, 
ἀνδρόπρῳρος. -- βρέμων ἐν αἰχ- 
μαῖς: γ6]. Ἐππων. Ῥμδῃ, 118 πολλοῖς 
μὲν ἵπποις, μυρίοις δ᾽ ὅπλοις βρέ- 
μων. Ζὰ ἐν αἰχμαῖς γ6}. Εν. ΕἸ. 
821 καὶ σκῆπτρ᾽ ἐν οἷς Ἕλλησιν 
ἐστρατηλάτει, Χοη. Μοιη. ΠῚ 9, 2 
ἐν πέλταις καὶ ἀκοντίοις διαγωνί- 
ξεσϑαι. 

425. Ζὰ ἄἀδη Ορθαδηϊοη ἼΟὨ Ὀ6- 
Ὑ61η6 ἀθῖηθ 08] τηϊῦ ἀοὺ βρθβϑῃ- 
ἴθη Μρϑηβομ Ποῖ Ὀυϊηρὺ αἴθ αὐ 
ΞΓΟΡΠΘ. ποὺ 88 δἰησίρθ Ββϑίβριϑὶ 
ΘΙΏΘΥ ψΟῸῚ οἴη οὐζθ δγαπ]ἀθίθῃ 
Φα8)], πθ θη. ἄδηη 56] υβίδηαϊσ σο- 
Βοβιηη!αογῦ πῖνα, ἀον Αὐδίησαηρ Ηο- 
ΤΩΘΥΊΒΟΠ 61 ΟἸΘΙ ΟΠ 1586 Ομ ἐβρυθομϑπηᾶ. 
ΞΌΙΟΠ6. Αμῇγαηρ νοῦ ΒΘΙΒΡΊΘ] ΘῈ 
τ. ΘΠ ]Οσθη ΕἌ]]Θη ἢπαο 510} δ ουβ 
Ὧ61 ἀθη ΤΥΔΡΊΚοτη : (πο. 608 ., ΒΟΡΆ. 
Απῦ. 944 Π, ΕΗ]. 881 ΠἸ, ῬΏ1]. 610 Π, 
"αν, Μορά. 1282 μίαν δὴ κλύω μίαν 
τῶν πάρος γυναῖκ᾽ ἐν φίλοις χέρα 
βαλεῖν τέκνοις κτλ., Η!ΡΡ. 548 Ε, 
Ἡρτο. 1017 Π : 

4ῦ--480. ὉΙ6 ἘΘΒΡΟΠΒΙΟη. πιὶὗ 

ἀοὺ Απὐϊβίσορμῃθ ἰϑῦ ἀασοῦ [Ιπζογ- 
Ῥοϊδύϊοη θη βυθ ]ῦ. γΕ]. θη ΑπΒδηρ:. 

420. δαμέντα ἐν πόνοις: ἐν βύθῃῦ 
πἰομῦ ψ|6 Ζ. Β. Ρβι8. 2581 ἐν μιᾷ 
πληγῇ κατέφϑαρται πολὺς ὄλβος 
πα. ὃ. 5ἰαύῦ 465. Ὀ]οίςθη δῦ. ᾿πϑίγ., 
βΒοῃᾶθυῃ ὈθζΖθιομηθὺ 485  ΘΥΒΔΤΥΘΗ 
ἴῃ ἀογ ΘΔ] (πόνοις ἐνεξευγμένον), 
γρ]. χὰ 168. --- ἀκαμαντοδέτοις (οἰ πθ 
Ηδπαβομυ ἀδαμαντοδέτοις) λύμαις 
1ϑὺ δὰ8 148 1ηΐθιρο]ϊθτῦ. 

429 Ε΄ ἀπ ἀθαδῃΐθῃ νρ]. 848 Ε΄. 
ΝΟΟΙ Δ] σΘ θη θυ 818. ἀονῦ ἰϑῦ ΒΊΟΥ 
γοη οἴηθπι ΤῊΆΡΘ (Ὧ68 Η]ΤΗΠη6]8 τι. 
θυ Ἐγὰθ 416 Ἀθᾶάθ. Ῥοοῖ Ἰϊοσὺ 1 
ἄθιη Αυδάγποκ σϑένος γαίας 61η5 
Απαδαύαηρ ἀν οἱρϑῃομθη ὙουΥ- 
Βύθ]ππρ νοη ΟΥ̓ Αὐὖ τι. ἡ 6186. 468 
ΤυαρθηΒ. Ῥθηη πϑγομα ἀ85 Ἡΐϊπ- 
τη ]βρθτῦ]06 οἰπθ ἂν ΟἸτ θη ἃ 61, ἃ 80 
1ϑῦ, Κοπιτηῦ ὍΘΙ ἀ6Υ γάρ, 6] 08 
προσ μα]ύΐθη πουᾶθῃ πηπίβ, α16 
ὐδτκο, τοῦ ψΘΙΟΠΘΥ 516 ἀθιῃ 
ύῦοκο ἀρ Βαΐίβοα θη ύρθρ θη - 
νγὶσκῦ, ἴῃ Βοίνγδομί, --- πόλον: γρ]. 
Ξ080]. ΖᾺ ΑὙΊΒΙΟΡΗ. Αν. 1179 πόλον 
οἵ παλαιοὶ οὐχ ὡς οἵ νεώτεροι ση- 
μεῖόν τι (Ραμ Κι) καὶ πέρας ἄξονος, 
ἀλλὰ τὸ περιέχον ἅπαν. Εὐριπίδης 
Πειρίϑῳ (ἴγρτα. ὅ94) “τὸν Ἄτλάν- 
τειοὸν τηροῦσι πόλον᾽. -- στέγων: 
ΥΡῚ. ΗΘβγυοη. στέγει" βαστάξει, ὑπο- 
μένει. Ῥάμον ἄϑλος οὐρανοστεγής 
ἔν, 812, 2 σοῦ ἄδθυ Αὐδοὶῦ ἀ68 Αὐ]αβ. 

481 ἢ. Ῥῖδ Βιξαδέίοη 08. Αὐ]δβ 
αἰνὰ ποι δαβρσθιλδὶῦ. ΒΒ] ποῦ 
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κελαινὸς άϊδος ὑποβρέμει μυχὸς γᾶς. 

παγαί 8᾽ ἁγνορύτων ποταμῶν στένουσιν ἄλγος 

οἰκτρόν. 

ἽΤΡ. μή τοι χλιδῇ δοκεῖτε μηδ᾽ αὐϑαδία 
σιγᾶν με' συννοίᾳ δὲ: δάπτομαι κέαρ. 
ὁρῶν ἐμαυτὸν ὧδε προυσελούμενον. 

καίτοι ϑεοῖσι τοῖς νέοις τούτοις γέρα 
τίς ἄλλος ἢ ̓ γὼ παντελῶς διώρισεν; 

ἀλλ᾽ αὐτὰ σιγῶ. 

ὑμῖν λέγοιμι" 

ΥΠΔΥΠΟΒ. 881 του] οογαϊο, Αὐ]απ 15 
ἐδηρὶ Πηρτῦ, αὐτῷ Αὐ]85 παπα ῥυοοῦ] 
ὃ ἸΩΒΙῚ ἴῃ Μαυγοίθηϊ βἴαγθ ἴδθγθ- 
Ῥαΐαν (οι 2). --- ξυμπίτνων, πϑτη- 
ΠῚ Ἄτλαντι στενάζοντι: Μιὺ Αὐ]δ5 
βυσμοῦ α16 Ὅ61 τη Ὀγαπάθηαθ Ἶ ορο, 
ὉΠ στοὰ ΠΥ νουργοιθοῦ 5100} ἀδ5 
πύθηαι Ζὰν Νθογθϑυϊθίθ, νοῦ ΠΊΘΥ 
ἀῦγη ἀσμκΊθη Βταάθησγαπα, ΕὔθθηΒῸ 
βύσμηθη 16 ΕἸ] 586, α16 ἴῃ ἀδ8 Δίθου 
τηπᾶθη. Μ|Ρὖ βοᾷ δὲ πόντιος κλυ- 
δὼν ξυμπίτνων ΥὙ5]. Ηοτι. 1]. 14, 594 
οὔτε θαλάσσης κῦμα τύσον βοάᾳ 

ποτὶ χέρσον κτλ. 
488. Ἄϊδος μυχὸς γᾶς: γοὸη ἄδῃ 

φιϑὶ ἀϑηθύϊννθη βίθηῦ 61. θἷπθ (γᾶς) 
ἴῃ ΠΕΠΘΥΘΥ Βοχίθμπησ σὰ αθ6η 16- 
σιθυθπάθη αι θβίθηςν 815- ἀθὺ δῃ- 
ἄθγθ, ΥΒΊ. ϑόορῃ. Ὁ. Κ, 6069 τἄσδε 
χώρας ἥχου τὰ κράτιστα γᾶς ἕπαυλα, 

Βαν. ΒΌΡΡΙ]. ὕ8 τάφων χώματα γαίας, 
ΚΥΚΙ. 298 ἥ τε Σουνίου δίας 'Δϑάνας 
σῶς ὑπάργυρος, πέτρα. Ἄϊδος Ὀθ- 
Ζϑιομηθὺ ὨΙΘΙ ἴπΔ τψθιύθυθη ΘΙΠΏΘ 
16 ἀπηῖκ]θ ΝΥ οΙὺ ἀθν Τιρῖδ. --- 2ὰ 
ἄρα Αβγπάθίου στένει -- ὑποβρέ- 
μὲει ΜῈῃὴ ΖῈΓ ΡΆΠΖΘΗ ΒΟΒΠ ἀθγαῃρ’ 
γ6]}. ϑ6ρύ. 800 διήκει δὲ καὶ πόλιν 
στόνος, στένουσι πύργοι, στένει πέ- 
δον φίλανδρον. 

480--ὁὃὸ0ῦ Ζποιύθ5 Ἐρθ180- 
αϊοα: Ῥτγοιηθύμϑθιβϑ ὑπ ἀδθὺ 
ΚοΥΥΡΆΒΙΟΒ. το Β ἀϊθ Ετ- 
ἸΏ ΠΘΥΘΩΡ 8 561π6 Υ̓ΟΒΙ ὑπ 8- 
ὕθη πὶ αοροηβεῦζ. Ζὰ αδΥ 
)ούσισθῃ Μιίβδθπαϊαησ (438) 
γογθιύνονῦ βίοῃ ἀδ8 δύ 
ἃ65 Ῥγυοιιθῦμθιβ ΤΏ ΘΙ ΠΊΘὮΤΥ. 

486. μή τοι: γ9]. σὰ 62. 
481. σιγᾶν: γε]. Ε1]η]οιὐπηρ 5. 22 

440 

καὶ γὰρ εἰδυίαισιν ἂν 
2 " Χ ΄ 

τὰν βροτοῖς δὲ πήματα 

συννοίῳ: Ὑ5]. 5008. Απὺύ. 518 ἐμοί 
τοι, μή τι καὶ ϑεήλατον τοὔρ- 
γον τοδ᾽, ἡ ξύννοια βουλεύει πά- 
λαι, Ηοτοά. 1 88 ὃ δὲ συννοίῃ ἐχό- 
μενος ἥσυχος ἦν. ὈϊΘ ἀστομ ἀϊδ 
Βοἰγδομίπηρ ἄἀθ Θυδίθη ογθρύθῃ 
ΒΟΒ ΘΓ 2] ΟΠ θη Θαἀ δ θη 5ηα ἀ στο 
καίτοι --- διώρισεν: απρϑαθαίοί, --- 
δάπτομαι κέαρ: γ6]. Ηοῃι. Θά. 1, 
48 δαίξται ἦτορ, ΤΙ. 6, 202 ὃν ϑυμὸν 
κατέδων, 1086 Βα πη) ΟΟΥ Θαθη5 Ὀοὶ 
Οἴδοσο Ταβο. ΠΙ 36.Ψ 

489. τούτοις: τοὴῇῦῇ ἄθ ἀπ5- 
ἄσποκ ὑϊοῖου  ουδομίππρ' σ᾽ ΒΡΥ ΟΠ ΘῈ 
(15.158). 

440 ἢ. τίς ἄλλος ἢ ᾽γώ: διὰ τὸ 
συμβαλέσϑαι Ζιὶ κατὰ τῶν Τιτά- 
“νῶν 8680]., γρ]. 219 τηἱῦ 229, Π΄16868 
ὙΟΙΗΒΙ πῖ8. ἰδὺ ἀστοι παντελῶς (6 ΠῚ 
τηϑη δῇ θη αταπα Ζανοκσοῃὺ) 
που ΟΥΡ ΘΠΟΌΘΗ. 

441. εἰδυίαισιν ἂν ὑμῖν λέγοιμι: 
ΥΡ]. 1040, ΒΌΡΡΙ. 142 καὶ λέγω πρὸς 
εἰδότα, Δσ. 1402 πρὸς “εἰδότας λέγω, 
1} 10, 960 εἰδόσι γάρ τοι ταῖτα 
μετ᾽ ᾿ἀργείοις ἀγορεύεις, 28, 187 
εἰδόσιν ὕμμι ἐρέω πᾶσιν, Ριμᾶ. 
ῬΥΙΗ. 4, 251 εἰδότι τοι ἐρέω, ϑορΡῃ. 
Ο. Κ. 1539 τὰ μὲν τοιαῦτ᾽ οὖν εἰ- 
δότ᾽ ἐκδιδάσκομεν, αν. Ηδρκ. 610 
οὐ καινὸν εἶπας, εἰδόσιν δ᾽ ὠνεί- 
δισας, Ηδτοά. 1 108 ἐπισταμένοισι 
τοῖσι Ἕλλησι οὐ συγγράφω, ὟΙ 8 
ἐπισταμένοισι εὖ οὐκ ἄν τις λέγοι, 
ΤμῸΚ, Π 80 μακρηγορεῖν ἐν εἰδόσιν 
οὐ βουλόμενος ἐάσω, Ῥὶααῦ. ΡΞοαὰ. 
996 πον: ποί]8 ΡΓΑΘαΙΟΔΒ, 

442. τὰν βροτοῖς δὲ πήματα: ἃ 
εἶχον πήματα πρώην ὅϑ0ι01]. 16 
σορσοηνε σοι Ζαβιδπμαᾶρ ἀθνὺ Νίϑη- 



το ΑἸΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ἀκούσαϑ᾽ ὡς σφᾶς νηπίους ὕντας τὸ πρὶν 

ἔννους ἔϑηκα καὶ φρενῶν ἐπηβόλους. 
λέξω δέ. μέμψιν οὔτιν᾽ ἀνθρώποις ἔχων. 44 
Ε 8... οι , ω »ὕ 3 ΄ ᾿ ἀλλ᾽ ὧν δέδωκ᾽ εὔνοιαν ἐξηγούμενος 

οἱ πρῶτα μὲν βλέποντες ἔβλεπον μάτην. 
΄ 3 ἤ 3 8.9 ἐὐμ." , 

κλύοντες οὐκ ἤκουον, ἀλλ΄ ὀνειράτων 

ἀλίγκιοι. μορφαῖσι τὸν μακρὸν βίον 

ἔφυρον εἰκῇ πάντα. κοὔτε πλινϑυφεῖς 450 

δόμους προσείλους ἦσαν, οὐ ξυλουργίαν᾽" 
" 3 , 

κατώρυχες δ᾽ ἔναιον ὥστ᾽ ἀήσυροι 

ΒΟΒΘη 5ἰπὰ Ὀοκαπηῦ; ἀθβμ8}]0 ἰδ 
ΖῸΥ Δηρσαθθ (ΘΓ γογάϊοπβίθ ἀ6β 
Ῥτοχηθύμθαβ α16. οι] ουαηρ 4685 
ἔγάμουθη ΕἸΘμάθβ ἀθὺ Μθμβομμοιῦ 
(441 8) πουϊρ: ἴῃ ἀἴθβθῖα Θίηηθ βαρὺ 
Ῥχτογαθίμθαϑ ὨΒΟΒΗΘΥ λέξω δὲ μέμψιν 
οὔτιν᾽ ἀνϑρώποις ἔχων. 

444, φρενῶν ἐπηβύλους: γΒ!. 
ΟΡ. Απί. 492 λυσσῶσαν αὐτὴν 
οὐδ᾽ ἐπήβολον φρενῶν. ῬοΟΥΡΠΥΥ. 
ααθεϑῦ. ΠοΙπΕΣ. 1 τὸ δὲ ἐπήβολος 
σημαίνει τὸν ἐπιτυχῆ καὶ ἐγκρατῦ 
ἀπὸ τῆς βολῆς καὶ τοῦ βάλλειν. 
. Σοφοκλῆς ᾿ἀλκμαίωνι “εἴϑ᾽ εὖ φρο- 

νήσαντ᾽ (. ἀφρονήσαντ᾽) εἰσίδοιμί 
πῶς φρενῶν ἐπήβολον καλῶν σε 
(ἔ. 104). 

445. μέμψιν ἔχων: ὅορΆ. Δ1. 119 
μομφὰν ἔχων, Εν. ῬΒδη. 18 ὥστε 
μοι μομφὰς ἔχειν, ΟΥ. 1069 ἕν μὲν 
πρῶτά σοι μομφὴν ἔχω, ῬΆΒΒΙ ΙΒ} 
ΤΊΘΚ,. 41 τῷ ὑπηχόῳ κατάμεμψιν 
ἔχει (ἡ πόλις) ὡς οὐχ ὑπ᾽ ἀξίων 
ἄρχεται. 
Αὐτὸ ῬυοαϊουμοβΙ8. 

4406. ὧν δέδωκ᾽ εὔνοιαν, 488 
ὙΥΟΒΊ ΜΟΙ ]επ τ Ί ΠΟ Υ ἀ δ ὍΘ (ΥῸῈ ΔΘΥ 
 ππ  0}..} ἀροτνίγα 61). 

441. πρῶτα μέν: ἄθπι οηὐβρυϊομῦ 
ἣν δ᾽ οὐδὲν 484 (νοὶ. 101---Θ9, 1016 
- 1050); 4α5 αν ΟἸ1οΘα ἰδὲ ταῖῦ 
καὶ μήν, ἀδ8 σιοτίθ τοῦ καί δῃ- 
ϑοκηῦρε. -- τὸ παροιμιῶδες ἐξη- 
γεῖται “νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει᾽ 
5080]. (νοῦς ὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει, 
τἄλλα κωφὰ καὶ τυφλά ἰεὖ οἷπ 618 
Ὧ65 ΕΡΙΟΒΔΥΤΊΟΒ). 

448 ἔ, ὀνειράτων ἀλίγκιοι. μορ- 
φαῖσι: γδὶ. δὰ δ48; Αγἱβύ. Αν, 687 

Του αοθάβηκο οαὐμβ} οἴη. 

ἀνέρες εἰχελόνειροι. ἴπ ὉΠΟΊΟΥ Βο6- 
2Ιθμυπρ μοι 65 Ἀρ. 1218 ὀνείρων 
προσφερεῖς μορφώμασι. ᾿Δλίγκιος 1δῦ 
θη ἨοτμουΊβομθ5 Ὑγοτύ. -- τὸν μα- 
κρὸν βίον, ὰτὰ δυβζαατίοκθηῃ, ἀδΐβ 
88 5108}. ὭΡΕΥ 16 σϑῃΖθ Πδαθι ἀ65 
ΠΘΌθηΒ (τὸ μῆκος τοῦ βίου) ου- 
βύγθοκίθ, σὶρ ττῖῦ βᾶρθη θη ΠΠΘΌΘΗ 
ἸαηΡΘῺ Παρ’. γϑΊ. Εατ. Η». 8τὅ 
νυμτὸς ἐν μακρῷ χρόνῳ ἃ. δ37. 

460. ἔφυρον εἰκῇ: «ΥΡΙ. Επν. 
ϑαρρι. 201 αἰνῶ θ᾽ ὃς ἡμῖν βίοτον 
ἐκ πεφυρμένου καὶ ϑηριώδους ϑεῶν 
διεσταϑμήσατο πὰ 16 Ἀεὶ ἰοῦ. 
ΕΠ]. ΡΗγ8. 1: θυ μα] δθπθ Ξῦ6116. δἰ πθβ5 
ΤΥΔΡΊΚοΥΒ: ἔπειτα πάσης Ἑλλάδος 
καὶ" συμμάχων βίον διώπκησ᾽ ὄντα 
πρὶν πεφυρμένον ϑηρσίέν ΣΝ ὅμοιον. 
πρῶτα μὲν τὸν πάνσοφον ἀριϑμὸν 
ηὕρηκ᾽ ἔξοχον σοφισμάτων (γ6}]. 459), 
ἄδσαὰ αἴθ Ἰθπσουθ Βοβοβγθιθαπρ ἀἰ6- 
565 ὈγΖαδβίαπ 68 061 μποτϑῦ. Υ' 961 ἔξ. 
-- οὔτε -- οὐ: ὙΕΊ. 419, ΟΠο. 291 
οὔτε κρατῆρος μέρος εἶναι μετασχεῖν, 
οὐ φιλοσπόνδου λιβός, Βορῃ. Απῦ. 
249 οὔτε του γενῇδος ἣν πλῆγμ᾽ } 
οὐ δικέλλης ἐκβολή, Ο. Κ. 972 οὔτε 
βλάστας πῶ γενεῶλίου πατρός, οὐ 
μητρὸς εἶχον, Εαγ. ΟΥ. 46 “ἔδοξε δ᾽ 
Ἄργει τῷδε μήϑ᾽᾽ ἡμᾶς στέγαις, μὴ 
πυρὶ δέχεσϑαι μηδὲ προσφωνεῖν 
τινα, Ττο. 984, ἔν. 8524. --- πλινϑυ- 
φής (υΐ ἰδ) »ΥῸ 8 ΖΙίθσθ]η ρσθ- 
Ῥαυῦ". 

461. προσείλους (εἵλη αἴθ ϑοηπθη- 
τϑγτη 6) να]. τηῖϊῦ προσήλιος, ἀντή- 
λιος. -- ὕρθεν. αἴθ αἰξίβομθ ΕΌυτα 
ἦσαν ΥΡΊ. Κνῦρον 18 55..,.9: 

452, ἀήσυροι ἌΒΙ65, ἀΙδουῖξου 
αἰδουγγθιίοβ᾽ (ϑο 2), “τ Ἰπαταϑ]παἢ. 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. «ἃ ὧϑ 

μύρμηκες ἄντρων ἕν μυχοῖς ἀνηλίοις. 

ἦν δ᾽ οὐδὲν αὐτοῖς οὔτε χείματος τέχμαρ 

οὔτ᾽ ἀνθεμώδους ἦρος οὔτε καρπίμου 4δὅ 
ϑέρους βέβαιον, ἀλλ᾽ ἄτερ γνώμης τὸ πᾶν 

ἔπρασσον. ἔστε δή σφιν ἀντολὰς ἐγὼ 

ἄστρων ἔδειξα τάς τε δυσκρίτους δύσεις. 

καὶ μὴν ἀριϑμόν, ἔξοχον σοφισμάτων, 

ἐξηῦρον αὐτοῖς, γραμμάτων τὲ συνϑέσδεις, 460 
ὠνήμην ἁπάντων. μουσομήτορ᾽ ἐργάνην. 

χκἄξευξα πρῶτος ἕν ξζυγοῖσι κνώδαλα. 

ξεύγλαισι δουλεύοντα σάγμασίν 8᾽ ὅπως 

ϑνητοῖς μεγίστων διάδοχον μοχϑημάτων 

γένοινϑ', ὑφ᾽ ἅρμα τ᾽ ἤγαγον φιληνίους 40 ζι 
ἵππους. ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου χλιδῆς. 

468. 6]. Ηοχηου. γμη. ΧΧ 
Ἥφαιστον ΤΩΣ μετ᾽ ᾿ϑηναίης 
γλαυκώπιδος ἀγλαὰ ἔργα ἀνϑρώ- 
πους ἐδίδαξεν ἐπὶ χϑονὸς οὲ τὸ 
πάρος περ ἄντροις ναιετάασκον ἐν 
οὔρεσιν ἠύτε θῆρες. νῦν δὲ... 
εὔκηλοι διάγουσιν ἐνὶ σφετέροισι 
δόμοισιν. 

484. ΦΔυαπβομδῦ τπύθυβο!θα τηδη 
Θἴῃθ τϑῦῃθ τ. 61π6 τ1146 {8 γθβζϑιί. 
16 ιθυβοιαηρ Καπτῦ βοόμομ ΗΌΤΊΘΥ, 

457. σφὶν: σὰ 252. 
488. δυσκρίτους σομῦγθ Δο ἢ χὰ 

ἀντολάς : “Ὀἰοηΐον ἸΙθρθη ὙΥ ὄνου, 
αἴδ χσϑὶ ΟἸϊθᾶθυθ. φθιηθῖη, 1η8 
ΦΘΙΪΘ Ζὰ ΥὔοΚΘη, πὰ 65 σὰ Κυδΐ- 
ἀΐρθπ ὑπα Ὀεθ18 θὀπθθυ Ζὰ κηϊρξοη: 
ΥΕ]. ΕἸ. 10ὅ ἔστ᾽ ἂν παμφεγγεῖς 
ἄστρων ῥιπάς, λεύσσω δὲ τόδ᾽ ἤμαρ, 
929 ἡδὺς οὐδὲ μητρὶ δυσχερής, 
ο. Κ. 1899 οἴμοι κελεύϑον τῆς τ᾽ 
ἐμῆς δυσπραξίας, ἔβοῃ. Αρ. ὅ89 
φράξων ἅλωσιν Ἰλίου τ᾽ ἀνάστασιν, 
τι, 9 λιπὼν δὲ λίμνην Δηλίαν 
τε χοιράδα᾽ (ϑομποιάθσίῃ Ζιι ΞΟΡΆἢ. 
ο. Β. 802 κῆρύξ τε κἀπὶ πωλικῆς 
ἀνὴρ ἀπήνης ἐμβεβώς). 51]. σὰ 21 
πη ἀπΐίθπη 1015, ΟΒο. 306 στίβον 
ποδῶν ὅμοιοι τοῖς τ᾽ ἐμοῖσιν ἐμ- 
φερεῖς, Εαν. Ηδυθκ]. 158 εἰς γόους 
τε καὶ τὰ τῶνδ᾽ οἰκτίσματα βλέψας, 
Μαὰ. 1806 ὕβρις οἵ τε σοὶ νεοδμῆτες 
γάμοι. Ζυ δυσκρίτους ἔϊηγτὺ ἀθν 
5680]. 818 Βοίβριὶ δῃ: οἷον Ὡρίων 
ὅτι δύων χειμῶνα ποιεῖ. 

459 ἢ. καὶ μήν “ἔδγπου δου": Ζὰ 
246. -- ἀριϑμὸν.. γραμμάτων τε 
συνθέσεις. 16 ἘΥβπασΠρΡῈη ἀεΥ 
Βεαυκαμπδύ, ἀθὺ σἰθυπκαπαᾶθ, Ζ8Ἐ]θη- 
Ἰθῆγθ ἃ. Βαομβία θηβομν σου θη 
Ὀ6Ι ΒΟΡΒΟΚΙΘΒ ἔγστη. 899 οὗτος (Πα- 
λαμήδης) δ᾽ ἐφηῦρε τεῖχος ᾿Δργείων 
στρατῷ, σταϑμῶν τ΄, ἀριϑμῶν καὶ 
μέτρων εὑρήματα τς ἐφηῦρε δ᾽ 
ἄστρων μέτρα καὶ περιστροφάς τ. Ὀ6Ὶ 
ἘΥΙΡΙ 488 ἔγστη. 518 τὰ τῆς γε λή- 
ϑης φάρμαπ᾽ ὀρϑώσας μόνος ἄφωνα 
-καὶ φωνοῦντα συλλαβάς τε ϑεὶς ἐξ- 
ηῦρον ἀνϑρώποισι γράμματ᾽ εἰδέναι 
ἄθτα Ῥα]δτηθ 65 ΖΡ ΒΟΥ] ΘΌΘη. 

401. μουσομήτορα: Ηβ5. ΤΈρορ. ὅ2 
Μοῦσαι Ὀλυμπιάδες κοῦραι Διὸς 
αἰγιόχοιο, τὰς ἐν Πιερίῃ τέκε νη- 
μοσύνη.  αίῦ ἐργάτις ιουσῶν σῖτα 
μνήμη αἸομέθυιβοι 818 ἐργάνη μου- 
σομήτωρ ὈΘΖΘΙομποῦ. 8]. Πο6 ἢ Ζζὰ 
241. 

488. ξεύγλαισι δουλεύοντα σάγ- 
μασίν τε: 80 ψοτάθη ἴηὶ [,εὕ. ἰπ- 
8118 ἃ. ΟἸΣ 6] νὼ ᾿ασαθαΐα ἀπύθυ- 
ΒΟ άθη. Ζα ξεύγλαισι δουλεύοντα 
ΥΡῚ]. 968, ϑορῃ. Ο. Κ. 10ὅ μόχϑοις 
λατρεύων τοῖς ὑπερτάτοις. 

404, διάδοχοι: ν5]. 1027 τ. απίθῃ 
ἀδ5 1Υ̓. ΒΎρτη. 465 Προμ. λυόμενος. 

40ὅ. φιληνίους (γε]. Ριμὰ. Ρυί. 
ΠῚ 11 ἄρματα πεισιχάλινα) 5Βιομῦ 
ῬΧΟΙ ΟΡ 50}. 

4006. ἄγαλμα τῆς ὑπερπλούτου 
χλιδῆς: 10 ΤΙΘΌΒΔΌΘΙΘΙ δα Βομὅπθη 



τά ΑἸΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ϑαλασσόπλαγκτα δ᾽ οὔτις ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ 

λινόπτερ᾽ ηὗρε ναυτίλων ὀχήματα. 
τοιαῦτα μηχανήματ᾽ ἐξευρὼν τάλας 

βοοτοῖσιν αὐτὸς οὐκ ἔχω σόφισμ᾽ ὅτῳ 410 
τῆς νῦν παρούσης πημονῆς ἀπαλλαγῶ. 

ΧΟ. πέπονθας αἰκὲς πῆμ᾽" 

πλανᾷ, κακὸς δ᾽ 
ἀποσφαλεὶς φρενῶν 

ἰατρὸς ὥς τις ἐς νόσον 

πεσὼν ἀϑυμεῖς καὶ σεαυτὸν οὐκ ἔχεις 

εὑρεῖν ὁποίοις φαρμάκοις ἰάσιμος. 41 

ΤΡ 

οἵας τέχνας 

Ῥίογάθη σῶν 61 ἄθῃ Αὐμθηθ  ΒΘ.Σ 
στοῖβ, ἃ. ἴῃ Ῥέογαθῃ ψ αγᾶθ Ὀ6Ὶ ἸΠΠΘῈ 
ΟΥ̓ Κορίβρι δ! ἱσβὲθ Τιαχτ5 σϑευ ΘΌΘῺ; 
80 τ τιῦ 510} 61 ΤΆαΚ. ΥἹ 106 ΑἸΚΙ- 
Ὀιαάθ5 ἀδὺ Ῥνδομὺ τῆς Ὀλυμπίας 
ϑεωρίας --- διότι ἅρματα μὲν ἑπτὰ 
καϑῆκα, ὅσα οὐδείς πω ἰδιώτης 
πρότερον, ὙΒῚ. Ἡοτοά. ΥἹ 88 Μηιλ- 
τιάδης ἐὼν οἰκίης τεϑριπποτρύόφου, 
[ΠΘυοβίμ. 42, 234 ἱπποτρόφος͵ ἀγα- 
ϑός ἐστι (Φαίνιππος) καὶ φιλότιμος 
ἅτε νέος καὶ πλούσιος καὶ ἰσχυρὸς 
ὦν, Ὀδβοπᾶουβ ὉΌΘΙ ἅδῃ Απΐδηρ' γῸ 
Αὐβίορῃ. ὙΥΟΙΚοη. 

4601. ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ: ΥΡῚ. ϑΟΡΒ,. 
Ο. Κ. 488 κεἴ τις ἄλλος ἀντὶ σοῦ, 
Αἱ. 444 ἄλλος ἀντ᾽ ἐμοῦ, Ἐλαν. Ηβδτο. 
ὅ19 ἄλλος ἀντὶ σοῦ παιδός. Η6Ι. ὅτά 
οὖν ἔστιν ἄλλη σή τις ἄντ᾽ ἐμοῦ 
γυνή. Ῥασα ἴὑπιν. ΒΌΡΡΙ. 419 ὁ γὰρ 
χρόνος μάϑησιν ἀντὶ τοῦ τάχους 
κρείσσω τίϑησιν. 

408. λινόπτερα: 80 βᾶσὺ ΕΠΗΪῈΒ 
ΠΔΥ68 γϑ]νοΐαθ, ΟνἹά, Ῥοηΐ. 4, ὅ, 42 
γϑθΘ5 σϑ]ν 86, γρ]. ΞΘ .ΡΡ]. 184 νῆες 
ὠκύπτεροι, ΕΓ. Ηρ. 182 ὦ λευκό- 
πτερεπορϑμίς, Ηοτι. Οα.11,12ὅ εὐήρε᾽ 
ἐρετμά, τά τε πτερὰ νηυσὶ πέλον- 
ται. -- ὀχήματα: γΡ]. ΞΌΡΡ]. 88 ξὺν 
ὄχῳ ταχνυήρει, ΒΟΡΒ. Ττδο. 6050 
πολύκωπον ὄχημα ναός, Ἐϊαγ. ΙΡΉ. 
Τ. 410 νάϊτον ὄχημα. 

412 ἴ, μεσολαβοῦσιν αἵ τοῦ χοροῦ 
τὴν ἔκϑεσιν τῶν κατορϑωμάτων 
διαναπαύουσαι τὸν ὑποκριτὴν [4{- 
σχύλου] ϑ.}01]. Ζὰ ἄθιι ζψθοκο ρΊ ΘΟ 
ΟΥ ΚΚΟΥΥΡΒΙΟΒ, Ὑ716 68 Ὀ6ὶ ΒΟ] ΠΘ ἢ 

τὰ λοιπά μου κλύουσα ϑαυμάσῃ πλέον, 
Ν ΄ 3 Ἂ τε καὶ πόρους ἐμησάμην. 

2. ἰβομθησθᾶθη ἀθ5 ΟἸοΥβΒ πϑαπῆρ 
ον ΕΔ1] ἰδ, μῸν ἄθη γογϑαβρθῃθη- 
ἄθῃ ἀθάδηκθη 468 Ῥιοτηθίμθιιβ Ὀ8- 
βιδιρομα τιθᾶοσ. Μι|ὺ πέπονθας 
αἰκὲς πῆμ᾽ (ἀϊν οὐσθμὺ 685 ᾿βομιηβῃ- 
1108) αγάοκῦ ἀθνὺ μοῦ ἀθηβο θη 
Ὁ 116 η. ἃ5, ΘΙΟΠΘΥ ἴῃ ἀθη ΟΥ̓ οὐ- 
ἴθῃ ἀθβ' Ῥυοτηθίμθαβ ᾿ιοσὺ. Ἐν 18 
ὮΌΘΥ αἴθ πἀπρουθοῆίθ Εἄραηρ 6υ- 
βύααηῦ, ἀαίθ Ῥεοιηθύμθαβ ἴῃ ΘἿπ6 
ΒΟΙΟΠΘ Προ σ᾽ Ἰζοτητηθῃ ᾿δύ, [πη ἸΥ ΘΙ ΟΠ ΒΥ 
ΘΥ, ΟΣ δπάοτη ΘΘ ΒΟ] θα, οι 86} 8ὺ 
πΙομρ σὰ ΒοΙΐθη ποὶίδ. -- ἀποσφα- 
λεὶς φρενῶν πλανᾷ Ὀθαθαὐοῦ ἃ88- 
56106 τῖθ γοτϑιϑ᾽ οὐκ ἔχω σόφισμα: 
γρ]. Ῥουβ. 892 τάφος δὲ πᾶσι βαρ- 
βάροις παρῆν γνώμης ἀποσφαλεῖσιν, 
παν. Τρῃ. Α. 7142 μάτην ξ΄, ἐλπίδος 
δ᾽ ἀπέεσφάλην, Αρ. 1680 ἀμηχανῶ 
φροντίδος στερηϑεὶς εὐπάλαμον μέ- 
ρίμναν ὅπα τράπωμαι. )ἃ8 Αβγη- 

. ἀρίοῃ, Ὑ761} 416 Ἐγνκιᾶσαμρ' γ0 πέ- 
πονϑὰς αἰκὲς πῆμα Θορθῦθη σὶνά. 
Κυᾶρσου 1 8 ὅ9, 1, ὅ. --- κακός Ὀ8- 
αἰθεῦ 5108 ἰοὺ δαΐ ἀϊθ Ὁπρθβομιοῖ- 
ἸΙΟΗΚοΙῦ, βοπάθυη δῇ ἄθα Ὑ͵1ᾶον- 
ΒΡΓΌΟΗ, ἀδίβ Γ᾽. ΠῚ ΕΓ δμᾶθυθ, 
ποῦ ἔν 510} Αὐψῦ :δὺ, αὐ οκῦ αἰβὸ 
οἷπθ ἈΒΉ]ΠΟμ6. Ζυνοκυθίϑαμο δὰ8 
τὶ μισῶ ἴῃ Ετ. ἔτ. 906 μισῶ σο- 
φιστὴν ὅστις οὐχ αὑτῷ σοφός. 

414. ἀϑυμεῖς : ἘοΪσα ἀ65 ἄπο- 
θεῖν, " 

418. ὕρδευ. ἄδβ δυβρθαββθηθ εἶ 
πα. 488 ἄδσὰ σϑηῃῦυ!ρα σύ γρ]. σὰ 42. 
Π ον αθάδηκθ θυϊππουῦ δὴ ΜδΥοὰΒ 
ΧΥ 81 ἄλλους ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ 



“ν-γι, 

᾿ 

ΠΡΟΜΗΘΒΕΥΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. {{] 

᾿ ὁ ’ " " ΄ , τὸ μὲν μέγιστον, εἴ τις εἰς νόσον πέσοι, 
οὐκ ἦν ἀλέξημ᾽ οὐδέν, οὔτε βρώσιμον 
οὐ χριστὸν οὐδὲ πιστόν, ἀλλὰ φαρμάκων 480 
χρείᾳ κατεσκέλλοντο, πρίν γ᾽ ἐγώ σφισιν 

ἔδειξα κράσεις ἠπίων ἀκεσμάτων. 

αἷς τὰς ἁπάσας ἐξαμύνονται νόσους. 

τρόπους τὲ πολλοὺς μαντικῆς ἐστοίχισα. 

κἄχρινα πρῶτος ἐξ ὀνειράτων ἃ χρὴ 48ὅ 
ὕπαρ γενέσθαι. κληδόνας τε δυσχρίτους 
2 , 2 2 “-" 2 2 ΄ 

ἐγνώρισ αὐτοῖς ἐνοδίους τὲ συμβόλους" 
, Ὁ 3 - -- γαμψωνύχων τὲ πτῆσιν οἰωνῶν σκεϑρῶς 

δύναται σῶσαι τι. δὰ [πποδ8 ΤΥ 28 
ἑατρέ, ϑεράπευσον σεαυτόν. 

419. οὔτε -- οὐ -- οὐδέ δαί οἰπ685 
ἀγοιἔδομοι οὔτε (τ 454): χὰ 480. 
-- οὔτε βρώσιμον οὐ χριστὸν οὐδὲ 
πιστόν: γ8]. ΑΡ5. 1407 ἐδανὸν ἢ 
ποτόν, Ἐπν. ἘΡρρ. ὅ10 πότερα δὲ 
χριστὸν ἢ ποτὸν τὸ φάρμακον, 508}0]. 
21 ΑὙΙΒΟΡΗ. ΡΠ {17 φάρμακον 
καταπλαστόν: τῶν φαρμάκων τὰ 
μέν ἐστι καταπλαστά, τὰ δὲ χριστά, 
τὰ δὲ ποτά. Μὶξ ἀθ᾽ πτν Ὠΐδὲ νοῦς 
Κοτησηθηάθη ΠΥ πιστός Ὑρ]. πί- 
στρα. Νιομὺ ὈΪ]οΙΒ ἀἃ5 Μοίγιτη, βοι- 
ἄθυν δθ0} ἀοΥ ΟἸΘΙ ΟΠ ΚΙ Πρ χγριστόν 
πιστύν Βομοιηὺ α16 πηρθν δ] 0} 8 
ἘοΥτὰ νϑυθη]α δῦ χὰ ΠαΌΘΗ. 

482.. ἠπίων: τσ]. ἤπια φάρμακα 
11. 4, 218: 11, 880; ἠπίοισι φύλλοις 
ΟΡ. ῬὨ1]. 697. 

484. τρόπους πολλοὺς μαντιχῆς: 
ἀθου ἀϊθβα Θαθ]]6ῃ ἄοὺ ὙΥ οἰββασιηρ 
(Τυϑασαθ ἃ. Θ ϊπητηθη, Υ οὐ θα θαΐθη- 
σθη, γῦρο], Ορξετ) ΥΡΊ. Χϑη. ΔΙθυη. 

1, 8 ὅσοι μαντικὴν νομίξοντες 
οἰωνοῖς τε χρῶνται καὶ φήμαις καὶ 
συμβόλοις. καὶ ϑυσίαις, Αὐιϑῦ. ἂν. 120 
φήμη γ᾽ ὑμῖν ὄρνις ἐστίν, πταρμόν 
τ΄ ὄρνιϑα καλεῖτε (8 ΝΙοίβοη σα]ὺ 
ΤΟΥ ΘΘῚΒ5 ΓῸΣ ππρίϊηδύ, υὐἱδίαρβ ΠΣ 
δ πδύρ, ἀδμον ἀοΥ Υαμθομ Ζεῦ 
σῶσον), ξύμβολον. ὄρνιν, “φωνὴν ὅρ- 
νιν, ϑεράποντ᾽ ὄρνιν, ὄνον ὄρνιν, 
Βυν. ΒΌΡΡΙ. 211 ἃ δ᾽ ἔστ᾽ ἄσημα 
κοῦ σαφῆ, ᾿γιγνώσκομεν εἰς πῦρ 
βέποντες, καὶ κατὰ σπλάγχνων πτυ- 
χὰς μάντεις προσημαίνουσιν οἰωνῶν 
τ᾽ ἄπο. --- Ατοἢ ἀἴ6 ΜΚ σϑμδνῦ 

- 

δεῖ κακὰ συμπεσεῖν᾽. 

χὰ ἄθη 6685 ΟΙΙ ἀθν Μϑηβομμοῖς 
ἰοναθγηάθη Κα! γι] ὔπη ρθη. 

486ὅ. ἔκρινα ΟΥ̓ ΘΘινὕμΗ]Π1ο 6 
Ααβάγαοκ, νρ]. ὀνειροκρίτης, ΟΒο. 
5. κριταί τε τῶνδ᾽ ὀνειράτων. -- 
Ζα ἄτι ἀθάβηκθη γρ]. ΡΙπᾶαν ἔτσι. 
90 εὖδει δὲ (ζωόν, ἀϊο 56816) πρασ- 
σόντων μελέων, ἀτὰρ εὐδόντεσσιν 
ἕν πολλοῖς ὀνείροις δείκνυσι τερ- 
πνῶν ἐφέρποισαν χαλεπῶν τε κρίσιν. 
480 ἢ. ὕπαρ: γ5]. Οα. 19, 847 

οὐκ ὄναρ, ἀλλ᾽ ὕπαρ ἐσϑλόν, ὅ τοι 
τετελεσμένον ἔσται. -- κληδόνες(οἄον 
φῆμαι) 51π4 ΒΟΙ]Ο Κ5ΑἸΒβ πη θη, ἐνό- 
διοι σύμβολοι ΑἸΖΘΟΙΟΠΘΗ, ἄϊθ τππβ 
Ὀθη Αὐβρθηθη Οαθι δα Βρδίβθη 
θΘρΟΘΊΘΩ, ὙΡ]. τατα. Απθοα, 4, 3241 
ἐνόδιον, ὅταν ἐξηγήσηταί τις τὰ ἐν 
ὁδῷ ἀπαντῶντα λέγων" ἐάν σοι ὑπ- 
ἀντήσῃ τοιοῦτος ἄνϑρωπος ἢ τόδε 
βαστάξων ἢ τόδε, συμβήσεταί σοι 
τόδε τ. ΟΠ τυ βοβί. κα Ῥᾶα!. ΠΡ 65. 4, 
Ηομ1]. 12: πολλῶν δειμάτων αὖ- 
τοῖς (ἀθῃ ΟτΥ]θομθ}) ἡ ψυχὴ μεστή, 
οἷον" “ὁ δεῖνα μοι πρῶτος ἐνέτυχεν 
ἐξιόντι τῆς οἰκίας" , πάντως ὠὐυρία 

“ἔξω δὲ ἐξ- 
ελϑόντι ὃ ὀφθαλμός μοι ὃ δεξιὸς 
κάτωϑεν ἀναπηδᾷ" δακρύων τοῦτο 
τεκμήριον᾽, Ηον. οᾶτγιη. ΠΠ| 27, 1 Β΄ 
ἸΠΠΡ1Ο8 ῬΆΓΤᾺΘ ΓΘοΙΠΘη 8 ΟΠ ΘῈ ἀαοαΐ 
εὖ ῥγδΘσ 8 Οδη15 ἃαῦ 80 ἅρΊΟ 
τῶν ἀθοῦνΥ 5 πρῶ ΠΗ αΥ ΠΟ βοία- 
αὰθ γσυ]ρ68. ᾿υαναρηῦ οὐ ΒΘυΡΘμ8 {8 ν 
Ἰηϑοϊςαὔατη, 51 Ρ6ι ΟὈ]Ἰα απτὶ βἰ Π1}15 
βασὶίίαθ ἐθυγαϊδ τηθηποβ. -- ἐγνώ- 
ρισα: ν9]. Ηθβυοη. γνωρίσαι" φα- 
ψνεροποιῆσαι. 

488... γαμψωνύχων (1]. 10, 498 



«1 συ ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

διώρισ᾽, οἵτινές τε δεξιοὶ φύσιν 
εὐωνύμους τε, καὶ δίαιταν ἥντινα 490 

ἔχουσ᾽ ἕκαστοι. καὶ πρὸς ἀλλήλους τίνες 
ἔχϑραι τε καὶ στέργηϑρα καὶ συνεδρίαι" 

σπλάγχνων τε λειότητα. καὶ χροιὼν τίνα 

ἔχουσ᾽ ἂν εἴη δαίμοσιν πρὸς ἡδονὴν 
χολή. λοβοῦ τε ποικίλην εὐμορφίαν" 49 

κνίσῃ τε κῶλα συγκαλυπτὰ καὶ μακρὰν 
ὀσφῦν πυρώσας δυστέχμαρτον ἐς τέχνην 
ὥδωσα ϑνητοὺς καὶ φλογωπὰ σήματα 

αἰγυπιοὶ γαμψώνυχες): στοίδθ, ΒΟΟἢ - 
Βοσορ παυθνῦρεὶ (Αα]ογ, ἢΠδ- 
Ὀϊομίθ, Βα ΌΘη) ἀϊθηίθῃ χὰγ ὟΥ ε15- 
βαραηρ. 

490 ἢ εὐωνύμους τε: 6]. Ζὰ 91, 
Ἀρ. 444 στένουσι δ᾽ εὖ λέγοντες 
ἄνδρα τὸν μὲν ὡς μάχης ἴδρις, τὸν 
δ᾽ ἐν φοναῖς καλῶς πεσόντα, ΒΘΥ8. 
16 πεζονόμον τ᾽ ἔκ τε ϑαλάσσας. -- 
δίαιταν... συνεδρίαι: ΑἸΟ Α1688 
Κουμπύηϊββα σϑῃδγύθη ΖΓ Απρσαγδ)- 
Ἰθῆγθ: 516 Κοπηΐθῃ γουθοἀθαϊαη ρθη 
γα ΘΠΒΟΒ]ΠΙΟΠΘΥ ου] ὔη185888 δ ἀ16 
Ηδπα ΘΘΌθη, νρῚ. Αὐϊϑύοῦ. ᾿ἰδῦ. 81. 
ἙΧΥῚ τοῖς ὠμοφάγοις ἅπαντα πολε- 
μεῖ, καὶ ταῦτα τοῖς ἄλλοις" ὅϑεν 
καὶ τὰς διεδρέας καὶ τὰς συν- 

εδρέας οἵ μάντεις λαμβάνουσι" 
δίεδρα μὲν τὰ πολέμια τιϑέντες, 
σύνεδρα δὲ τὰ εἰρηνεύοντα πρὸς 
ἄλληλα. Νδοῖ στέργηϑρα ἴο]ροῦ 4150 
συνεδρίαι 8.15 ὑΘ ΟΠ ΠΙΊΒΟΠΘΥ Αὐβάγθποκ. 
Τ)6ν (θβθ} σοι υβυυ Ὁ ἰϑῦ ὈΘβοπθυβ 
Ὅ6Ὶ ἄθῃ Ζυρνόρθ!η οηὐν το Κα]. 

498 ΕἾ σπλάγχνων τε λειότητα: 
α16 Αοο. λειότητα ἃ. εὐμορφίαν 5ϊπὰ 
ΘΌΘηΒ80Ο ψιῸ ον Ο)]εκίββαϊζ τίνα 
χροιὰν ἔχουσα χολὴ δαίμοσιν πρὸς 
ἡδονὴν ἂν εἴη νομ ἄδθιω τοτδπ8- 
σϑβοπάθη δεώρισα ΔΌΠΒηρῚρ. --- Ὀ1Θ 
ἘΠηρυγ οΙ ἀθβοῆδα (ΘΟ Χἐ]ΒΡΊΟΙΠ8) Ὀ6ΖΟρ 
5Ι08. δῇ ΒΟΥ, [ᾶρσθ, Οδβία!ῦ ἀθὺ 
ΕἸπρθνθῖαθ. 1} ὈΘΒΟΠΑΘΥΕΥ Υ 656 
Ὀθβομ σύθῃ 510} ἀδηηῦ αἷθ ἵερο- 
σκύποι (ϑυοσκόποι). 

494. πρὸς ἡδονὴν ἂν εἴη σῖθ 217 
καϑ'᾽ ἡδονήν (ἐστι), γ6]. Επτ. Τ}ῃ. 
Α. 1022 πρὸς ἡδονὴν φίλοις σοί τ᾽ 
ἂν γένοιτο. 

496. χολή: νο]. Ἐν. 826 ἱερὰ δ᾽ 

εἰς χεῖρας λαβὼν 4ἴγισϑος ἤϑρει" 
καὶ λοβὸς μὲν οὐ προσῆν σπλάγχνοις, 
πύλαι δὲ καὶ δοχαὶ χολῆς πέλας 
κακὰς ἔφαινον τῷ σκοποῦντι προσ- 
βολᾶς. 

496 1 κνίσῃ --- τέχνην: Ὦ1688 
τέχνη ἰϑῦ 416 ἐ ἐμπυρομαντεία, ψϑῖομθ 
ὙΝ δἸυζθίομθη (σήματα) ὃδ058 ἄθδῃ 
Εοτηθη, θυ Η6]16 απὰ 5 θκθ ἀογ 
Ορἐδυβδιμιηθ ϑῃύπαμμα. ὅϑ010}86 ἔμ- 
πυρὰ (φλογωπὰ) σήματα (61. ἌΡΟΙΙ. 
ΒΒ. 1 144 αὐτὸς δὲ ϑεοπροπίας 
ἐδίδαξεν οἰωνούς τ᾽ ἀλέγειν ἠδ᾽ 
ἔμπυρα σήματ᾽ ἰδέσϑ'αι) νοι ΒΟΒ]Ϊπη- 
τηοΥ γουρθαθαύαηρ' βιπὰ ΞΟΡΆ. Απῦ. 
1006 1 Βοβο  ] ἀοτί: ἐκ δὲ ϑυμάτων 
Ἥφαιστος οὐκ ἔλαμπεν, ἀλλ᾽ ἐπὶ 
σποδῷ μυδῶσα ,πηκὶς μηρίων ἐτή- 
κετὸ κπᾶτυφε κἀνέπτυε, καὶ μετάρ- 
σιοι χολαὶ διεσπείροντο, καὶ καταρ- 
ρυεῖς μηροὶ καλυπτῆς ἐξέκπειντο 
πιμελῆς. -- ΝΣ πΘΌΘηὈοὶ ἰδὺ πηῦ 
κνίσῃ -- ὀσφῦν 80}: ἀ16 ΠΘμγΘ Βθυ- 
γοΥρ ΘΠ ΟΌΘη, πγ ] πο Τ 6116 465 Ορἔοτ- 
ἀ]6γ 88 ὑπὰ ἴπ ΘΙΟΠΘΥ Ὑ οῖ88 α1886 
ἀδΥσθοτομῦ πϑγᾶάθῃ, οἷπθ Ευ]πη6- 
ΤΠΡ᾽ ἃ. ΒΙομῦ τη }Σ 15. οἷπθ Ευίῃ- 
ΠΘΙᾺΠρΡ 8ἃη Ἃἀ16 ἨθϑιοαΊΒοηθ ϑδρθ 
(8. ΕἸ] οἰθαπρ’ 5.4); ΥΒ1. ἀασὰ 1].1, 460 
μηρούς τ΄ ἐξέταμον κατά τὲ κνίσῃ 
ἐκάλυψαν δίπτυχα ποιήσαντες, ἐπ᾿ 
αὐτῶν δ᾽ ὠμοϑέτησαν. -- μακρὰν 
ὀσφῦν: 68 ᾿ἰδὺ 485 805. ἱερὸν ὀστοῦν, 
465 ΗθΙΠ ΡΘΗ ΌΘΙΗ, Κυθαζθμᾶθ, 56- 
πηθἰῦ, ΥΆ!. Εἰ. Ν. ». 408, 28 ἱερὸν 
ὀστοῦν, τὸ ἄκρον τῆς ὀσφύος" οὕτω 
γὰρ κέκληται ὅτι μέγα ἐστὶν (ἀδγΥ- 
Ὠ8Ο ἢ. Κᾶπη τηδῃ ἀδ8 Ἐριμοίοα μα- 
χράν οΥΚΙἄγθη) ἢ ὅτι ἵερουργεῖται 
τοῖς θεοῖς. 

ἔς ῳ. "λδυ..,..».4 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΏΤΗΣ, -.᾿} -.: 

ἐξωμμάτωσα, πρόσϑεν ὕντ᾽ ἐπάργεμα. 
τοιαῦτα μὲν δὴ ταῦτ᾽" ἔνερϑε δὲ χϑονὺς ὅ00 

κεκρυμμέν᾽ ἀνθρώποισιν ὠφελήματα. 

χαλκόν, σίδηρον, ἄργυρον χρυσόν τὲ τίς 

φήσειεν ἂν πάροιϑεν ἐξευρεῖν ἐμοῦ; 

οὐδείς. σάφ᾽ οἶδα. μὴ μάτην φλύσαι ϑέλων. 
βραχεῖ δὲ μύϑῳ πάντα συλλήβδην μάϑε; δ0ὅ 

πᾶσαι τέχναι βροτοῖσιν ἐκ Προμηϑέως. 

ΧΟ. μή νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει καιροῦ πέρα. 
σαυτοῦ δ᾽ ἀκήδει δυστυχοῦντος᾽ ὡς ἐγὼ 

εὔελπίς εἰμι τῶνδέ σ᾽ ἐκ δεσμῶν ἔτι 

499. ἐξωμμάτωσα πηᾶ ἐπάργεμα 
ΘΕΙΒΡΥΘΟμΘη 510} ἴῃ Ἰῃγθὺ οἰσθηύ- 
ΠΟΒ ΘΗ ,Βεάραναπρ’; ἀθμῃ ἄργεμος 
νόσος ὀμμάτων (ϑδι): ἀφ οὗ ἄρ- 
γεμα κατὰ 4ίδυμον τὰ ἐπὶ ὀφϑαλ- 
μῶν λευκώματα (Δ! θα ρ) (Επιβύαθῃ. 
Ῥ. 1480, 00) υπὰ ἐπάργεμα λέγεται 
τὰ ὄμματα, ὅταν ἢ τετυφλωμένα 
ὑπὸ λευκωμάτων (Η βοῇ). ὅζΖᾳα 
ἐξομματοῦν (" 416 ΞοΠαρΡροθη γοπ ἄθῃ 
Αὐρσθη ΠΘΠΠ16η7) γΩ]. θη 88 ΟρΡἢ. 
ῬΒΙΠΘῺῸΒ βὕθη μη θμθῃ  ΘΥΒ5. Ὀ6] ΑὐἹ- 
Β[ΟΡἘ. ΡΙυῦ. 08 (ἀντὶ γὰρ τυφλοῦ) 
ἐξωμμάτωται καὶ λελάμπρυνται κό- 
ρας, ἄδζι πηΒούθῃ ὈΠῸΠΟΒ θη Απ8- 
αὐοῖκ “οἴπθὰ ἄθῃ δι βὐθοπθμπῦ. 
ΐδΙ σορ ἄθμι βθβθηάθη ΜΘΠΕΘΠ θα 
δα ἄθη δθβθιθηθη ἀθσθηβίθηα ἃ Ὀοτ- 
ἰγᾶρθῃ, ψῖθ τυφλός Βοο} } “πιομὺ 
ΒΘμΘΠα’ 815 ὅΠ0 8 “πίομὲ βιομέραν" 
πιο (80. 

501. ἀνϑρώποισιν ἰϑὺ τηῖῦ ἄθπι 
σου θδ] 6. ϑυαδίθπθν ὠφελήματα Ζὰ 
ψουιπᾶθη (ρου ἀθπ Παίν Ὀ61 ὦφε- 
λεῖν ΟΌΘπ Ζὰ 842): ΥὙΒ]. 612, Ατ΄ὶ- 
βύορῃ. ΝΡ. 805. οὐρανίοις τε ᾿ϑεοῖς 
δωρήματα, ῬΙαῦ. ΑΡΟΪ. 80.Α τὴν 
ἐμὴν τῷ ϑεῷ ὑπηρεσίαν, 80 ἢ αν. 
ΤΡΗ. Τ΄ 881 τὰ Ταντάλου ϑεοῖσιν 
ἑστιάματα, Κυΐρον 1 8 48, 12, 4, 

τ΄ 502. ἄργυρον χρυσόν τε: 416 
Ὀοιάρθη Ἰοὐσύθη αδροπβίθηθ βιπα ἔν 
ΒΟ ἀυτο τὲ γϑυθαηᾶθῃ τι. σΘΌΘη 
ΖΒΘΙΩΤΉΘΗ (88 αγύςθ 6]164 ἀθν Ααΐ- 
ΖΌΒΙαπρ', Ὑρ]. ΟἿο. αἰν. 1 δ1 δαγαχι 
οὖ δὐσϑηΐμμ, 8.68, ΤΘΥΤΤΠΊ. 

5804. φλύσαι: νρ]. Οἴο. 46 ἢπ. Υ 27 
ἀἸχου πο απἰάθηη ΕἸ ΡΙΟσσιι8, Βθτα- 

1ὴ ὠφέλει ἰοὺ ποὺ αἴθ Ζοϊύ, 

υηάθυαηρ πηρϊηῦ, 

ῬΟΥ Ὀθδύμτη 6856 βαριθηΐθιῃ, αποὰ 
αὐϊάθτη βοϊϑὺ ΠΟΠΠΠ1- 
αὐδπη. 

δ0ὅ. Υρ]. Εΐαγν. ἔγρτη. 862 »ὅ βραχεῖ 
δὲ μύϑῳ πολλὰ συλλαβὼν ἐρῶ, 
Τμποτϑύ. Ἷ 1088 βορὰ Ὀγθυῖου ρϑιο 18 
Ῥτεθβίδῦ ΘΟμ ΡΤ ΘΠ άθγΘ τ]. 

807. μή͵ νυν βροτοὺς μὲν ὠφέλει, 
σαυτοῦ δ᾽ ἀκπήδει (ἀκηδεῖν δἷἰπ 
ΘΡΙΒΟμ65. ὙΥουΟ) ἤϑο ἀ6ΥΓ τὰ Οτ]θ- 
ΟΒΙβοθθη ὈΘβοηθυβ ὈΘ]1ΘὈὗθη Ῥᾶγχα- 
ἐκ βομθη δείσίἄσπῃρ [ὮΓΥ μή νυν 
βροτοὺς ὠφελῶν σαυτοῦ ἀκήδει. 
Ὑ51 Βοχποβίμ. 9, 27 καὶ οὐ γράφει 
μὲν ταῦτα, τοῖς ἰδὲ ἔργοις οὐ ποιεῖ. 

50η- 
ἄθγῃ παν ἀοΥ ἄθιη ἀκήδει οπΐφορθη- 
σεοβοίχζίο [πΠ8} βου οκβι ομ εἰσ. 

ὅ09 ΕΓ. Ὑγδ5 ΡῬγοιμοίμθαβ 410 γουὺ- 
δαιβσοβαρσὺ ποῦ, δῦ οἱπρϑίγοίθῃ: δαΐ 
ἄθη ποῦ μπαῦ 416 ΒΟ] θυιηρ 468 
ὙΥ 1 θη8. τὑπὰ ϑομαῆθηβ 468 Ῥτο- 
τηθύμθιβ Βοίομθη ΕἸπαγαοὶς σϑιηδοηΐ, 
αδίβ. δὲ ἴπ Του Βο υβπρΡΊ μον Β6- 

Ῥγοτηθίμθαβ 
Ῥυϑῦοθηθ πὰ βθῖηθ ΚΙαρμοὶῦ δῖ 
Β61Π 6. ΘΙρθηθη Απρο]θρθημθιίθη Ζὰ 
τ ομὕθη, τι οἹ]θίομθ Μαομὺ πτὶθ Ζθιιβ 
Ζὰ Θ.]Δηρθη. ΝΟΌΘΗΌΘΙ οαὐμϑ!ῦ ἀθν 
Οθάδηϊο 465 Ομοὺβ οἷπθ σθυσίβδθ 
Ὑγδμτμοῦ ἄν ἄθῃ Κυπάϊσθη Ζαυ- 
ΒΟΠΔΌΘΥ, πάθη ἃπὶ παρ θυ Ὀ6- 
ἔγοιίθ Ῥυοσηθίμθαβ 818. οἷα ΠΟΟΏγου- 
Θυίον Καϊταγρούῦ ἀθπ ἀπάθγθη αδί- 
ἔθυγ, 8.180 δ 0 ἢ Ζθπ8 Ζιν ϑοιῦθ ἐγ. 
Ῥυσθὴβ αἰοπὲ ἀν αθάδηϊθ ἄδζα, 

πὶ διῇ ἀ16 ΕΥ̓ μπππρ' 465 Ομ θὶηι- 
ὩΪΒ865 ρου ζα!]οιΐθη ἀπ ἀ10 ἰηπθυθ 

ΘὈΠ] τ 8 
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λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύσειν Ζ1ιός. 810 
ΠΡ οὐ ταῦτα ταύτῃ μοῖρά πῶ τελεσφόρος 

κρᾶναι πέπρωται. μυρίαις δὲ πημοναῖς 

δύαις τε χαμφϑεὶς ὧδε δεσμὰ φυγγάνω" 
, ᾽ 3 9 ᾿ - τέχνη δ᾽ ἀνάγκης ἀσϑενεστέρα μαχρῶ 

ΧΟ. τίς οὖν ἀνάγκης ἐστὶν οἰακοστρόφος: σι ». ῶι 

ΠΡ Μοῖραι τρίμορφοι μνήμονές τ᾽ ᾿Ερινύες. 

ΧΟ. τούτων ἄρα Ζεύς ἐστιν ἀσϑενέστερος: 
᾿᾿΄ μ᾿ 2 ΄ Ἁ ,ὔ 

ΠΡ οὔχουν ἂν ἔχφύγοι γε τὴν πεπρωμενην. 

ΒΌσΩηπηρ' 465 Ργοπιθῦμεαβ Ζὰ οἤδη- 
ὈΔΥΘΗ. 

611. Ῥτοιηθύμϑαβ πἰμηνὺ ἀδ5 ἐκ 
δεσμῶν λυϑέντα μηδὲν μεῖον ἰσχύ- 
σειν Διός ἅτ, τὰν δ 8ὺ οὐ α16 Μϑὶ- 
ΠΌΠΡ’ 65 Ομοῦβ ἄθσϑι ἄθη Ζοιύραηκὺ 
(οὔπω τελεσφόρος) πὰ α16 Ατὐ πὰ 
Ὑγεἶβθ ἄθυ Βοίΐγοϊππρ (ταύτῃ “σὶρ 
ἀὰ τηθίηβὺ᾽, γὙ9]. ζὰ 347) πἰομῦ ρε]- 
ἔθη. -- μοΐρα πέπρωται: γ6]. τὴν 
πεπρωμένην μοῖραν Ἠοτχοά. 1 91. 
Π1686 8] σϑιηθῖηθ ΒΖ οππππρ Ἰο1ἰοὺ 
ἌΌΘΥ ΖΓ ὈΘΒΟπάθσθη ΒΘΒΡΥΘΟΒ ΠΡ 
465 γουμβησ 8585. --- τελεσφόρος: 
Επν. Ἠργθκ]. 899 ἤοῖρα τελεσσιδώ- 
τειρα. -- Ζπ ἀδγ ᾿πὐγαηβι νη Βε- 
ἀδαΐαηρσ σορ κρᾶναι 810ἢ ου 16 η᾽ 
(οὔπω μοῖρα πέπρωται ταῦτα ταύτῃ 
πρᾶναι!ι) ΥΡῚ. ΟΒο. 1016 ποῖ δῆτα 
πρανεῖ, ποῖ ᾿καταλήξει μετακποιμι- 
σϑὲν μένος ἄτης; --- Ῥ6Υ 5680]. Ὀ6- 
τηθυκῦ: οὔπω μον λυϑῆναι μεμοί- 
ραται" ἐν γὰρ τῷ ἐξῆς δράματι 
λύεται, ὃ παρεμφαίνει Αἰσχύλος. -- 
Εἰπθ Νδοβδμηθηρ αἴθε 68 γοΥ8688 
βομοίπὶ Εαγ. Μὰ. 80 ἀλλ᾽ οὔτι 
ταύτῃ ταῦτα, μὴ δοκεῖτέ, πω 2 
Β6Ιπ, ΥΕ!. ΑὙ]βίορῃι. Εαα. 848 οὐκ, 
ὦγαϑοί; ταῦτ᾽ ἐστί πω ταύτῃ μὰ 
τὸν Ποσειδῶ. } 

5153: φυγγάνω: 445 Ῥυᾶβθηῃβ Ὀ6- 
ἀρυύοῦ “685 ἰϑὺ ἀἷθ ΒΘΒΕϊπατητι 6’, 
ἀαίβ ἼΟΒ. οαὐκουητηθ᾽, τπῖθ ὅδ ἐκ- 
φυγγάνω “Ἰ6ἢ μ8 086 ἅδ8 ΜΙ] ἴῃ 
αθη Ηβπάθῃ Ζὰ Θῃὐκοτητηθῃ᾽. γϑΙ. 
ΞΌΡΒ. ῬΆ1]. 118 αἵρεὶ τὰ τόξα ταῦτα 
τὴν Τροίαν μόνα. 

814. τέχνη, 50116Υὐϊῶ: ἄδογ βαΐΖ 
“ΟΘβοβι ΚΠ ΠοΚοὶῦ ἃ. ΒΥ βατηκοιῦ 
ἰδ βου θοηου 8415 αἴθ Νούπομαιρ- 
Κοις’ δῦ δ᾽] σουαθῖη; Ρυουμθίμθιιβ 
τηθιηΐ, ἀἴ6 Ζοιὺ βϑίπου Τιὔβαηρ 586] 

ἀαῦγοῃ ἀα5 ουβθηρηῖβ Ὀθϑύϊτηγχηϊ: 
485 Κῦπῃρ δ} ποῦ πάθῃ, ἃ. δ π 60 ἢ 
Ζθι8 πιὔβ86 5100 ἄθιὴ ὉΠΌΟΥ ΘΥθη. 
1)88 1οὐχίθσβ βού δου μου ὅ11 Βϑύγου. 

δ16δ. οἰακοστρόφος (148): ἃ. ἢ. 
Ἴἢ πθββθη Ηδπάθη Ἰἰθρὲ 416 Απε- 
Τἄβτυπν 485 2 5 1: Ὑ͵ ΘΙ ρ βθῦζθβ Ὁ 

ὅ10, τρίμορφοι: ἃ. ἰ. ἑνὸς ὀνό- 
ματος (Μοίρας) τρεῖς μορφαΐ, γγ16 
ἀπηρΘ Κϑαχὺ Γαῖα πολλῶν ὀνομάτων 
μορφὴ μίέα 3210, -- μνήμονες: γρ]. 
Α΄. 16. παλίνορτος οἰκονόμος δολία 
μνάμων μῆνις, δ εῖσ. Αθη.1 4 τηο- 
ΤΠΟΥ ΘΙ [ΠΠΟΠῚ8 ΟὟ ᾿τᾶτη. Εαπη. 382 
ὈΘΖθιομπθη, 510} 16 ΕΥΙΠΥΘΕ 8.15 
κακῶν μνήμονες, σεμναὶ καὶ δυσ- 
παρήγοροι βροτοῖς. 16 Μοΐτθη εἰπὰ 
416 Ὑεγγθιθυϊ πο ἀοΥ οπίρσθη α6- 
βϑίζθ, 416 ΕΥΙ ΠΥ Θα ΟΠ ΘΠ ΠΌΕΥ 1ΏΥ6 
Αὐβέδησθπηρ,, ᾿πᾶ θη 8516 ἀθύθη 6Γ- 
Ἰοίζαῃρ ΒΟ ΤΟΥ ΔΗ Π66Π, τρ]. Εἰατη. 
884, νὸ α18 Ἐσίη θα βάση: τοῦτο 
γὰρ λάχος Μοῖρ᾽ ἐπέκλωσεν ᾿ἐμπέδως 
ἔχειν, ϑνατῶν τοῖσιν αὐτουργίαι 
ξυμπέσωσιν μάταιοι, τοῖς ὁμαρτεῖν, 
ὄφρ᾽ ἂν γᾶν ὑπέλϑῃ, πα Ηδβιοά. 
ΤΠΏΘΟρ. 2117 καὶ Μοίρας καὶ Κήῆήρας 
ἐγείνατο (Νὺξ) νηλεοποίνους (ἀϊ6 
ΘΙ ὈΔΥ ΤΙ ΠΠΡ8108 βίγαΐθπαθη Κούθη 
ΒΘΌΘη ἀ1656 1086 Βραθαξαηρ σῖθ α16 
ἘΤΤΏΥΘΩ, ὙΡΊ. ϑορύ. 1064 φϑερσιγε- 
νεῖς Κῆρες Ἐρινύες ππᾶ πηι. 821, 
γὸ αἷθ ΕΣ θη ρ] ΘΙ: [8}}5 Κίπαει 
ἀοθν Ναδαομῦ σοϑηδηπῦ σοσαθη). -- 
ΠΊΘΒῸΥ ὙΘΥΒ, Φαβα τ Θη σ 6 Πα] 6 ταῦ 
910 ἢ, φσοῖσὺ, νσᾶσατα ΖΘ 5 ΠΟΘ ἄθια 
ΜΟΥ ΒΕ ΡΎ 586. ππίου]θσῦ, πο π ο 
Ῥτοπιθίμουβ 416 Οοίδμν ἀδν Επύζῃτο- 
Ὠθηρ᾽ γογβυθῦ. Υ 61. ΕἸ] οἰξαπρ' 5.16 ἔ. 

ὅ18. οὔκουν -- γε: αἴθ Μεομὲ 
465 γϑυβδηρσηῖδβοβ ὌΡΟΣ Ζθαβ σιγὰ. 
ααΐ ἃἀ16 Νούποπαϊσκοις, οἷα  οῖ- 
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ΧΟ. τί γὰρ πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ χρατεῖν; 

ΠΡ. τοῦτ᾽ οὐκ ἂν ἐχπύϑοιο μηδὲ λιπάρει. 520 
ΧΟ. ἢ πού τι σεμνόν ἐστιν ὃ ξυναμπέχεις. 
ΠΡ. ἄλλου λόγου μέμνησϑε. τόνδε δ᾽ οὐδαμῶς 

καιρὸς γεγώνειν, ἀλλὰ συγκαλυπτέος 

ὅσον μάλιστα" τόνδε γὰρ σῴζων ἐγὼ 

δεσμοὺς ἀεικεῖς καὶ δύας ἐχφυγγάνω. 528 

(στροφὴ α΄) 
ΧΟ. μηδάμ᾽ ὁ πάντα νέμων 

ϑεῖτ᾽ ἐμᾷ γνώμᾳ κράτος ἀντίπαλον Ζεύς. 
μηδ᾽ ἐλινύσαιμι ϑεοὺς ὁσίαις ϑοίναιος ποτινισσομένα ὅ30 

βουφόνοις. παρ᾽ Θκεανοῦ πατρὸς 
. 2 ΄ , Ξ 

μηδ᾽ ἀλίτοιμι λόγοις 
2 (Α 7 Ν.2 2 , ἃ , 3 2 Υ χὸ 

ἀλλά μοι τόδ᾽ ἐμμένον καὶ μήποτ᾽ ἐχτακείη 

ἄσβεστον πόρον. 

(ἀντιστροφὴ α΄) 

ἁδύ τι ϑαρσαλέξαις 

σθμθῃ σορθη 616 ΝΥ ο]ἐογάππηρ Ζὰ 
Ὀδίδοη, Ὀθβομνυδηκὺ. Υ 1. ἀ16 ΥΥ οὐῦθ 
ΔΕΥ Ῥγεμία Ῥ61 Ηοτοά. 1 91 τὴν 
πεπρωμένην μοῖραν ἀδύνατα ἐστι 
ἀποφυγεῖν καὶ ϑεῷ. 

519. ΥΩ]. ἔπτη. 196 τί σοι πέ- 
πραλται πρᾶγμα πλὴν τεύχειν κακά; 

822. 6. Β680!. Ὀοπιθεκὺ: τῷ 
ἑξῆς “δράματι φυλάττει τοὺς λόγους. 
- λόγος (τῖ6 ἔπος) Βϑπῆρ' σοη ἀ 61 
ΤηΠδ]ὺ οαδΥ Θερθιβίαπα αον Πραθ. 
γε. Ἐαγ. ΔΙ. 120 ἄλλου λόγου 
μέμνησο, μὴ κδένης ἔτι. 

ὅ34, ὅσον μάλιστα πὶδ ὅσον 
τάχιστα, νρ]. Κυᾶσον ΠΟ 8 49, 10, 2. 

526---Ξ52ό60 χνοιῦθ5α οὶ δ 511 0}. 
εν [μα], σπϑίομου ΕὙΙΘάθη τοῦ 
ον αοἰδποιῦ ἃ. τὰ πῖρθβ, ἀπροϑυδυῦθβ 
Παβϑίη ρῥσθιβῦ, θηὐβρυιοθῦὺ ἄρ 66- 
ἀϑηκθη 468 ΟΠπουγουβ ὅ19 τί γὰρ 
πέπρωται Ζηνὶ πλὴν ἀεὶ κρατεῖν; 
ἀπ ἀἴθβθιαι [ηΠ 8] βυϊτατηῦ 4885 Νίαίβ 
ον Βοϑυομαβύϊβομθη ΕΡΙβυπίμοία 
(θα ἰκύγ!ο- ριυυθθη), σθ]οπθ “πὶ 6. 
ΞΟΠ ἅ18 465 ὑσαρίβομοη ΡαύμοΟΒ δἰ π θη 
ΑὙΡΘΗΌΙΙΟΚ θγαυοκοπᾶθν Κὔδ]8 
τι. δοιΐθυθῃ ΕὙΙθάθηβ που ΘΙ Πγ Θἢἢ 
ΟἿ δβίρμα)). 
ὅ90 ἢ, ὃ πάντα διοικῶν Ζεὺς 

μηδέποτε ἀντίπαλον κράτος ποιοῖτο 
τῇ ἐμῇ -γνώμῃ ἀντὶ τοῦ μηδέποτε 

ἐναντίος, μοι γένοιτο ὅ08}0!. --- ϑ'εῖτο 
κράτος ἀντίπαλον: γ9]. χὰ 169. 

529 ἢ ὁσίαις Τὰς, .9- α16 Ορΐίεον- 
τα ]χοιΐθηι, σθ]ομ6 ἅ16 ΟΚθδηῖάθη 
θη οὔθύθῃ Οὐνίξοτθ ἅτ ΟἸθδΠῸ5 
ἀδΥθησθη, οὐπηθυνι ὃπ α16. Μ8}1- 
χοῖξοῃ ἄθν' Ἀτμΐορθα, Ὀ6ὶ ΗοΙμΘΥ 
(Ι. 1, 428 Ζεὺς γὰρ ἐς Ὠκεανὸν 
μετ᾽ ᾿ἀμύμονας Δἰϑιοπῆας χϑιξὸς 
ἔβη κατὰ δαῖτα, ϑεοὶ δ΄ ἅμα πάν- 
τες ἕποντο). -- βουφόνοις: γ9]. ΕΠ. 
289 καϑαρμοῖς χοιροκτόνοις, Ἀρ. 209 
παρϑενοσφάγοισι ῥείϑροις. 

592. ἄσβεστον πόρον: νρ9]. 189, 
ἄσβεστον" ἀκατάπαυστον ΠΟ 
Ανσ, 958 ἔστιν θάλασσα, τίς δὲ νιν 
κατασβέσει; Ζ2ὰ πόρον 806, ΟΠο. 8606 
παρὰ Σκαμάνδρου πόρον, ̓ Ραι5. 498 
ἐπ᾽ ᾿Δξίου πόρον. 

ὅ84 Γ. τόδε “ΤοΙροπᾶθ Τοθοη5- 
τορε]". -- ἐχκτακείη: ἱαοίαν ἃ 5Βουῖ- 
Ῥύατω ἴῃ ὑα θ}15 οθυθὶβ Ῥϑυϊ τη 6886, 
ααδ Ἰρὴϊ ϑαπιοῖο αὖὺ 5018 γϑα 15 
οΟἸ Ια πθϑοῖῦ Ἰάθοαυθ ἀοϊοίαν. δ1ο 
ΑὙΒίορΒ. ΝΡ. 1το δὐδο ἀπωτέρω 
στὰς ὧδε πρὸς τὸν ἥλιον τὰ γράμ- 
ματ᾿ ἐκτήξαιμι τῆς ἐμῆς δώιης 
(Βομα 2). Υα]. 189 ἃ. Κυιύϊα5. δἱθσ. 
ἕηρτη. 2, 12 λῆστις δ᾽ ἐκτήκει μνη- 
μοσύνην πραπίδων. 

ὅ80. Υρ]. ΤΠεορη. Τ0ῦ ὧδ᾽ εἴη 
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τὸν μακρὸν τείνειν βίον ἐλπίσι. φαναῖς 

ϑυμὸν ἀλδαίνουσαν ἐν εὐφροσύναις. φρίσσω δὲ δὲ 

δερχομένα 40 

μυρίοις μόχϑοις διακναιόμενον - - «-. 

Ζῆνα γὰρ οὐ τρομέων 
ἰδία γνώμᾳ σέβῃ ϑνατοὺς ἄγαν, Προμηϑεῦ. 

(στροφὴ β΄) 
φέρ᾽ ὅπως ἄχαρις χάρις, ὦ φίλος, εἰπὲ ποῦ τίς ἀλκά: 545 
τίς ἐφαμερίων ἄρηξις; οὐδ᾽ ἐδέρχϑης 
3 ’, Ρ 

ὀλιγοδρανίαν ἄκικυν 
ες ἀντόνειρον, ἃ τὸ ν 

ἀλαὸν {δέδεται γένος 

μὲν ἄμεινον" ὁμόφρονα ϑυμὸν ἔ ἔχον- 
τας νόσφι μεριμνάων εὐφροσύνως 
διάγειν τερπομένους. 

581. τὸν μακρὸν βίον (.,.3116 Τὰρθ 
ΒΘΙΏ68 ΠΘΌθΘηβ'.: 2 449. --- τείνειν: 
Ῥουβ. το8 ὁ μάσσων βίοτος 1 ἣν ταϑῇ 
πρόσω, Ἀρ. 1862 ἡ καὶ βίον τείνον- 
τες ὧδ᾽ ὑπείξομεν; Εν. Ιοῃ 6034 
βίου αἰῶνα τείνει, Μρᾶ. 610 ἄπαις 
γὰρ δεῦρ᾽ ἀεὶ τείνεις βίον; 

ὅ88. φαναῖς ἐν εὐφροσύναις: 

γ5]. ΡΙαύ. Ῥμδαν. 260 Ὁ εἰς γὰρ 
σκότον οὐ νόμος ἐστὶν ἔτι ἐλϑεῖν 
τοῖς κατηργμένοις ἤδη τῆς ἐπουρα- 
νίου πορείας, ἀλλὰ φανὸν βίον δι- 
ἄγοντας εὐδαιμονεῖν, -- ἀλδαίνειν ΘἸἴῺ 
ΘΡΊΒΟΙ 68 Ὑοτὺ πῖθ νουμοι ἀλιετεῖν. 

848. ἰδίᾳ οπὐβρυϊοιῦ ἀθηὴ 51ΠΠ6, 
πἰομὺ ΔΡ6Υ ἄδθπιὶ Υ Θυβιηδίβθ, ὙΘΙΟμ 68 
--ὰῷὧὔ - γϑΥ]αΠρΊ. γρ]. Απβδηρ. . 

8644 Ὁ. φέρ᾽ ὅπως γτὰρπδπηῦ, δεῦρο 
δὴ καὶ σκόπησον ὅ680!. - ἄχαρις 
χάρις: ἡ χάρις ἣν , ἐχαρίσω “τοῖς 
ἀνϑρώποις ἄχαρις ἦν καὶ ἀμεί- 
ψασϑαί σε μὴ δυναμένη Ξ680]. , ὙΕ]. 
Ασ. 1840 ἄχαριν. χάριν ἀντ᾽ ἔργων 
μελέων ἀδίκως “ἐπικρᾶναι, Βο. 42 
τοιάνδε χάριν ἀχάριτον ἀπότροπον 
κακῶν, ἘΠιΥ. ΤΡΗ. Τ', 8600, Ῥμδηῃ. 1757, 
488 Ἠοτηθυῖβοῃθ Ἶρος Ἄϊρος (θὰ. 18, 
13) υ. Ζὰ 904. -- ποῦ τίς: γ9]. Ἐυτ. 
ΑΙΚ. 218 ἐὼ Ζεῦ, τίς ἂν πῶς πᾷ 
πόρος κακῶν γένοιτο; Κυᾶρου : 851, 
11, 10. : 

ῦ40 ἢ, ἐφαμερίων: τὰ 88. --- Ζὰ 
ἀοὺ ΒΟ ] ἀθγαπρ ἀρυ τα Θῃ50 ΟΠ Θἢ 

ἐμπεπο ΞΑΤ: : οὔπως 580 

ΟΒῃμιδομῦ ἃ. Βομνᾶσῃθ ΥΒ]. Ατ- 
Β[ΟΡΒ. Αν. 688 ἄγε δὴ φύσιν ἄνδρες 
ἁμαυρόβιοι, φύλλων γενεᾷ προσό- 
μοιοι, ὀλιγοδρανέες, πλάσματά πη- 
λοῦ, “σπιοειδέα φῦλ᾽ ἀμενηνά, ἀπτῆ- 
νες ἐφημέριοι, ταλαοὶ βροτοί, ἀνέρες 
εἰκελόνειροι. -- ὀλιγοδρανίαν (τηϊῦ 
Θρίβομευ. αδηὐ δ): Ὀθὶ Ηομηθν 
βύβθῃῦ 485 Ῥαυθοῖρ ὀλιγοδρανέων δ}. 
ὀλιγηπελέων. - ἄκικυς" ἀσϑενής, 
ἀδύνατος ΗΘΒΥΟΕ., Α6βοῃ. ἄγρτα. 280 
σοὶ δ᾽ οὐκ ἔνεστι κῖκυς οὐδ αἷμόρ- 
θυτοι φλέβες, Οἁ. 11, 898 ἀλλ᾽ οὐ 
γάρ οὗ ἔτ᾽ ἦν ὃς ἔμπεδος οὐδὲ τι 
κῖκυς. 

548. ἀντόνειρον, ἰσόνειρον, τΆ]. 
χὰ 448, Ριπα. ΟΝ ὙΠ 18ὅ ἐπά- 
μεροι" τί δέ τις; τί δ᾽ οὔ τις; σκιᾶς 
ὄναρ ἄνϑρωπος, Ἐπὰν. Μβρα. 4384 
τὰ ϑνητὰ δ᾽ οὐ νῦν πρῶτον ἡγοῦ- 
μαι σκιάν. -- φωτῶν, ἀνδρῶν, γ6]. 
ΒΌΡΉ. ΑἹ. 800 ὥστε φῶτας 111 Θθρθη- : 
βαὲζ Ζὰ Τίουθα. -- ἃ δέδεται: Απἰ. 
Ῥα]. ΥἹΙ 296 ἐκ γήρως ἀδρανέῃ δέ- 
δεται. 

580. οὔπως --- παρεξίασι βουλαί: ᾿- 
ΥΒ]. ΒΌΡΡ!. 1048 “4ιὸς οὐ παρβατός. 
ἐστιν μεγάλα φρὴν ἀπέραντος, Οὰ. 
5, 108 ἀλλὰ μάλ᾽ οὔπως ἔστι Διὸς ν- 
νόον αἰγιόχοιο οὔτε παρεξελϑεῖν 
ἄλλον ϑεὸν οὔϑ᾽ ἁλιῶσαι, Ηβ65. 
Τμθορ.. 618 ὡς οὐκ ἔστι Ζιὸς κλέψαι 
νόον οὐδὲ παρελϑεῖν α. Ζὰ 9060. 
Ζὰα παρεξέασι ΠΟΘῊ Π. 1, 189. οὐ 
παρελεύσεαι οὐδέ μὲ πείσεις, θ0ΡἘ. 
Απί. 00 εἰ νόμου βίᾳ ψῆφον τυράν- 
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τὰν Ζιὸς ἁρμονίαν ϑνατῶν παρεξίασι βουλαί. 

(ἀντιστροφὴ β΄) 

ἔμαϑον τάδε σὰς προσιδοῦσ᾽ ὀλοὰς τύχας, Προμηϑεῦ. 
τὸ διαμφίδιον δέ μοι μέλος προσέπτα δῦῦ 
τόδ᾽ ἐκεῖνό 

ἰότατι γάμων. 

Τῷ. 

ὅτ᾽ ἀμφὶ λουτρὰ 
" , Χ ς » 

καὶ λέχος σὸν ὑμεναίουν 

ὅτε τὰν ὁμοπάτριον ἕδνοις 

ἄγαγες Ἡσιόναν πείϑων δάμαρτα κοινόλεκτρον. 

τίς γῆ: τί γένος; τένα φῶ λεύσσειν 

νων ἢ πραάτη παρέξιμεν. -- τὰν 
Διὸς ἁρμονίαν: ὅ61Π0]. ὑψηλῶς καὶ 
τραγικῶς τὸν τῆς εἱμαρμένης νόμον 
Ζιὸς ἁρμονίαν εἶπεν, ἈΌΘΥ Θἴη 50]- 
ΟΒΟΥ Οθάδηϊκθο ᾿ἰδῦ ΒΙΘΙ πηι ρ] 0} 
ΠΘΟΒ ὅ14 Πἰ; σἱθ] τη ον δὲ ἁρμονία 
Διός ἀϊθΘ Εᾶραπο, Οτγάπαπρ', 418 
πο ] σοί σ᾽ ΟΥαπαπρ' 1 προ τς α68 
Ζθι5, γ9]. 280 διεστοιχίζετο ἀρχήν. 

δδ8. διαμφέδιον μέλος" ἀλλοῖον, 
διαπαντὸς κεχωρισμένον" ἀμφὶς γὰρ 
χωρίς" Αἰσχύλος Προμηϑεῖ δεσμώτῃ 
ἩΘΒΥΟΙ. 

δῦθ. τόδ᾽ ἐκεῖνό τε: Ὑ6]. αν. 
ΚΥΚΙ. 87 μῶν κρότος σικινίδων 
ὅμοιος ὑμῖν νῦν τὲ χὦῶτε Βακ- 
χίῳ κώμοις συνασπίζοντες ᾿4λϑαίας 
δόμους προσῇτε. --- λουτρά, 485 ΠΟΟἢ- 
σοιϊβθδα. ΥΩ]. 5080]. Ζιι ΕΓ. Ῥμδη. - 
841 εἰώϑεσαν οἵ νυμφίοι τὸ πα- 
λαιὸν ἀπολούεσϑαι ἐπὶ τοῖς ἐγχω- 
ρέοις ΠΟΤΕ μΟΙρ: 

508. ὑμεναιοῦν, τὸ ἄδειν΄ τὸν 
ὑμέναιον καὶ συνάπτειν τὸν γάμον 
Ῥμοῦ. ΑΌΘΥ 685 ἔγασὺ 8106, οὐ [τ 
416 δυβῦθυθ Βοάοαϊαπρ, αἰοαὺ ὨΘ ΘΠ 
ἈΠΆΙΟΡῚΘ γοῦ ὕμνος, ὑμνεῖν ἅδ᾽ 
Τπῆμ. ὑμεναιεῖν Ἰααϊοῖθ. 

ὅδ9. ἰότατι 61η ἨἩοταθυ 80 1168 
ΟΥ̓ οὐὖ; ψὶ8 65 Θὰ. 11, 884 ἐν νόστῳ 
δ’ ἀπόλοντο κακῆς ἰότητι γυναικός 
“δα ΑὨΡΟ θα’ Ὠριϑῦ, 580 Ὀθαραύοῦ 
68 Βῖθν ἡ 85. ΑἸ]Ὲ[8᾽ , ψεῖ. ἕκατι. -- 
τὰν ὁμοπάτριον: Ηῤδίομθ ἰδ πῆοῃ 
ἄθηη ΖθαρηιβΒ 4685 Αἰκπβιθοβ Ὀδὶ 
ἄρτι Βομοὶ. σὰ Ηοι. Οά. 10, 2 αἱθ 
Τοομΐοσ ἀθ5 ΟΚθᾶποβ (ὡς δὲ κου- 

Ἀβσβυτοβ, Ῥυοιποίμθιβ. 8. Αὐῇ. 

σίλαος. Ἡσιόνης τῆς Ὠκεανοῦ καὶ 

τοῦ Προμηϑέως, πϑ τα ἸΟἢ σευκαλίων 
ἣν υἷός). 

ὅ00. δάμαρτα κοινόλεκτρον σ6- 
πὸνῦ συμξβομβδῦ σὰ ἤγαγες. - [)18 
ἕδνα θυὐμ1ο]ῦ τὑὐβρυπρΊο ἢ ἀθὺ 
Βυδαϊναῦθευ, ἀθϑηα}]} παρϑένοι ἀλ- 
φεσίβοιαι 11]. 18, ὅ98. δππμ αθν 
Βηιααύκαα τ Ἱπαορσθυγηϑ ΒΟ ΘΥ͂ 
Βτγϑθοι. Αὔον δαΐ α16 Εν] απ ν᾽, 
6 ] 006 ἄθν Βγϑθο 80} 80. αθιτη. 
18 ὈΘ6Ὶ ἄθη αἰΐθη θυγηϑηθη σ'ΘΠΟΙ- 
τήθη μαύ, ἀδίβ ἀοὺ Καυΐρυθιβ 510 ἢ 
ἴῃ Θἷπθ Μουρθῆσαθθ [τ ἀ16 Βιααῦ 
νϑυνδηαθ]ῖθ, τϑιβὺ δ Ἡοπη. 1]. 
11, 242 {τ΄ Η1π. --- πείϑων : ἀδ8 Ῥιδ- 
ΒΘη8 Υ00 ἀθτη Ἰἄπσθύθη Ζυγθαθῃ. 
{Πουῖθοηθ Υβ]. ΒΌΡΡΙ. 918 τἄμ᾽ 
ὀλωλόϑ'᾽ εὑρίσκων ἄγω. 

ὅ01---880 ατιὐδθ5 ροθιβοάϊοπ: 
Ιου. Ρτοιηθύμθαβ. 16 ἴο- ϑαρβ 
Ῥουυὺ ἀ16 Ῥτοπηθυμθαβ- ϑα ρα ἀαγοι 
416 ΑὈβίδιησησηρ 468 ἨθυὰΚ]65, ἀ65 
Βοίγθιθυβ (68 Ῥιοιμδέμθαβ, γοη Ἐρδ- 
ῬΒοΟΒ, ἄθιη ϑομπθ 465 Ζθαβ ἃ. ἄδθὺ 
Ιο (τὰ 114). ῬΔΠΟΥ Ὀογοιΐοῦ ἀδ8 
Ααἰγοίθη αἀοὺ Τὸ ἴῃ ἔουπιθ]]ον Β6- 
ΖΘ μβαπρ' δα ἀα8 Αὐξίσθίθι ἀθ5 Ηθ- 
τα ΚΊο5 τ Προμηϑεὺς λυόμενος ΥΟΥ. 
ον Ηϊηνθὶβ δα ἄθη σχυκηξσθη 
Βοέγοιον δ06. {τῖδ ἴὰ αἴθ Ὀθϑίθ 
ψεγθιμάπηρ τηϊῦ ἀον Ἠοηυπρ, πτο6]- 
0.8 Ῥειομιθίμθαβ ἃ 561η (ΠΟΘΙ 18 
γῸ} ἀοΥ ἨοοΉΖοιῦ ἀθ5 Ζθυβ κΚαϊρίν. 
16 τηϑίθυιθ]]θ Βραθαίαηρσ θυ Το- 
ϑοθηβ Ἰοὺ ἀαυῖη, ἀδίβ ΄ὸ 418. ὑπ- 
Βομυϊαὶς ον οΙοία φαξσιἐῦ τι. Ἰῃγθ 
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τόνδε χαλινοῖς ἐν πετρίνοισιν 

χειμαζόμενον: 

τίνος ἀμπλακίας ποινὰς ὀλέχῃ; 

σήμηνον ὅποι 

Βομδηαϊπηρ ὈΘῚ ὈΠΚΪΑΥΘΥ τ. ΟὈΘΥ- 
ΒΒ ΟΒΠΙΟμοΥ Αὐΐϑβαῃρ Ζθὰβ ἴτὰ 
ΒΟΒΠΠτητηβύθῃ Π1ο ἴθ θυβομθίηθη 18 [80.Ψ 
Πᾶτὰπ πϑηγὺ πα οὐμθοὺ 510} ἋΘΓ 
Ἰο᾽ ἀθηβομ 10 η6 Τυοῖζ 465 Ρτο- 
τηθύμθαβ, ὈΪΒ 810}: αἴθβοὺ δαΐ ΟοΥ 
Ηδμθ ἀθὺ Πιοιἀθηβομαῖν ΒΙητ ΘΙ βθῃ 
18 8ὺ τηῖῦ Βοϊσμθτη ΗΠ ΠΘ γῸῈ ΒΘΊΠΘΤῚ 
ΟΘ ΘΙ 1588. Ζὰ ΒΡΥΘΟΠΘη, ἀδ[5 ἀδ8 
ΕΤΗΒΟ γοιῦθη 465 26:18 ΘΥ Ο] σθἢ τη ΐ8. 
5ο ψιτὰ ἀοὺ ἰὐουρδηρ ΖῸΓΥ 
Κοωαεωβίύγορμῃο θπύσιοῖκο] (ὑ. 
{Πυτῖρθηβ τηὰΐβ ἀΟΥ σΘΟΡΥΔΡΒΙΒΟΠΘ 
Τημα]ὺ ἀ16565 ΕΠ Ι ΒΟ] 0 η8 ταϊὺ ΘΙ Π ΘΠ 
ὙΠ ἀΘΥΌΔγΘη πη τ ΒΘ θη 
Μιύθαηρθη τ|ὸ ἀοὺ ᾿ημῶ]ῦὺ ἀοΥ 
Ηδτδκ]68- ὅσθηθ ἴτὶ Προμηϑεὺς λυό- 
μενος (γ6}]. υπίθῃ σὰ ΕἼρ. ὙΠ ἃ. 
ὙΠ) ἔν α16 ἀδιηδ! σοι Αὐμθηθὺ 
ΘΙπθη ὈΘβομάθύθη Η612 σοὺ μα ΌΘη. 

{0ῦ8ν᾽ α16 Επ βύθμαμηρ ἀθὲ 1ο- ϑαρθ 
γ6]. ΕἸπ]οιθαησ ὅ.. 8. “᾿ς Το ὑγιὐ ἃ]5 
σομῦγηϊ Φυαηρένααθ. δαΐ (ὅ88, 674: 
ἀατορ αἀἰ6 Μάβκθ 80 ἀδγροβίθ! ]). 
Ιῃη ἀρη δ]ίθγθη  ουκθη ἀοσ Καπϑὺ, 
ῬΘΒομαοΥβ ΟΛΟΥ ΑΒΘΠΙΠΒ]ΘΥΘΙ, 6Υ- 
Βοβοιηῦ ἴο ἴθ Κυμροβύαυ: δαΐ ἀθια 
ΤΏτομΘ 685. δὴν ΚΙ ΒΟ θη ΑΡΟ]]Ο, 
δἴπθιη ὄγουκθ ἀθ8 Βι]ἀμδαθυβ Βᾶ- 
ΒΥ 165 (πα 0]. 60), δι Ηρϑτδ, δη- 
σοοτγδοηῦ, ὈΠΟΚοπα δαΐ [ο, σσθ]ομθ 
ΒΉμοη Κυἢ 1ϑὺ᾽ (Ραυβ. 1Π| 18 8 7), 
πὰ ἃ ΘΙ ΠΟΥ 
(ΒΟ νυ δυζῆσιτσθη) αβα ἀοΥ Μᾶηπ- 
ΘΒΘπμο Ὑ αβθηβϑιησηϊαπσ (Ραποΐκα, 
Αὐροὸβ Ῥαπορίθβ Ταῖ. 6) εἰὐχ Αὐρὸβ 
ααΐ ἀοΥ Βτὰθ ἴῃ ρυβα!ομον (ἀὁ- 
βία! τοτῦ οἴπθα παρ δαΐ χοὐρου 
Βτευβῦ, ποῦ ὥρογιηῆίθισ ἰδησ ΘΙ 
Βατίθ αἃ. Κορίμδδυθη τ. 88} οἴπθα 
Ἰδηρσθη ΘίοΚ ἴῃ αογ Ἐθοβίθῃ, 
ΑΘΓ ἀπῇ 416 ΗδΥΠΘΥ οἰπθβ Η]η468 
σοσυπάθη ᾿ἰδϑῦ. δπηθῦθη βὐθύ Ηου- 
Τη68, ΘΙΟΠΘΥ τὺ αἀοὺ ΤΠ 1 ΚΘη θη 
ΒΌΙΟΚ πΘΌθη ἄθῃ Ηδυπούη [αἰδῦ, 
ταϊῦ ἀν Βϑοβίθη 8ΌΘΥΓ π80} 611 
Ξομσοτίθ Ἰϑησύ, δ γομα ἀογ Ηυμα 
468 ὙΥΒΟΒἴουΒ σοῦ ἴῃ πὶ βοίπθη Κορέ 
αἀγομρηα σοσθη 1Πη οὐμορύ. Πυτο ἢ 

αἰδουυ τ] ΟΠ 6 Π᾿ 

ἄθη Ἐϊπηῆυΐ5 ἀογ Ττασδαϊθ συγάθ 
Ιο δῦοῃ ἴῃ ἄθη Κυπδίαδυβίθ πη σ΄ ἢ 
Θ'ηθ σομδγπίθ αηρίταθα. 80. οζ- 
ΒΟΠοΙηῦ 8186. Ζ. Β. δυῇ οἶποὺ σχοῦύ- 
ΠρΌΤΙσοη 886 465 Βϑυ]ηθὺ ΜΙ αΒΘΌΠΙΒ 
(Ραποῖκα ὃ. Ο. Ταῦ, 8). Αὐσὰ α16 
“Βίθομθπα6 Βγθηλβθ᾽ (ν6]. ΒΌΡΡΙ. 
806 τί οὖν ἔτευξεν ἄλλο δυσπότμῳ 
βοΐ; --- βοηλάτην μύωπα κινητή- 
ριον, δοῦρ. αϑουρ. Π 1417 ουἱϊ πο- 
ΤΏΘη 8.8110 Βοτμηδηῦϊη οϑῦ, Οθβ γα τη 
ΟὙα11 νϑυΐθσθ νοοϑηθεβ), ἀθύθη ΠΟΟῊ 
1 ον Ευζά!υπρ Υ. 875 Εὐσ Βππηνσ' 
σοβοβιθῦ, τηυΐβέθ Ὀ6ὶ ἀθυ Βοθη βο 6 ἢ 
᾿λαυβύθι! ὰηρ τ οὈ]ΘΙΌθη ππαᾶ πψυτα8 
ἀγχοῦ 416 ὉΠ] Ομ Αὐξέαββαμρ νῸη 
οἷστρος οτϑούχζὺ; (ΘΓ ἴῃ Βδβϑυθὶ γϑὺ- 
βϑίζθῃθ ϑίβοῃθ. σαγάθ 818 ΒΌΪσΘ 
ἀν ΕΠ ΠΘγαηρ δὴ ἀ6η ὑοΊΒοΠ6η 
ΒΙΙΟΚ 465 Ατυροὸβ σϑαραϊοῦ (667). --- 
γορθὴ ἃθγ Ὀθβοπάθσθη ἀτὺ Ἃ685 
Αὐυΐξ- ἃ. ΑὈὐτοίθηβ ἀοὺ ἴὸ πὲ δαοῃ 
ΠΙΘΥ ἀπ 817, ψι6 οὔθπ Ὀθὶπι Ααΐ- 
ὑχθύθῃ ἀθ5 Ομουβ, ἀθσὺ βοβδαβρίβ δου, 
ποῦ ἀοΥ ΟΠοΥ ἀ16 θα ἀπΐ- ἀπὰ 
ΑΡύγαΐθῃ θἰποὺ Ῥθύβοῃ φϑὈγθθ ἢ- 
ΠἸοῆθη ἀπερϑϑβίθ. 

5608. χειμαξόμενον ἴπι οἰ σΘΠ ΠΟ ΠΘΥ 
Βραβθαύμπησ “ἀθπὶ πα ἃ. οὐδε 
ϑυβοοβούζι", υρ]. 16. (Μϑῆσοσθ Ετ- 
ΚΙΑΓΟΥ ΠΘΡμθη αἀἃ5 δ ουῦ ἴῃ ἄθρθυ- 
ὈΥΆΟΘΠΘΥ Βεαραθαῃρ' “γοχϑύαπη, οὐπ- 
οἰαξατη » ἯΙ 68 ΒΟΡΒ. Ῥμῃ. 1489 
Ἕρμαϊον ὄρος παρέπεμψεν ἐμοὶ 
στόνον ἀντίτυπον χειμαζομένῳ, ΒΥ, 
Ηΐρρ. 816 ἄλλῃ δ᾽ ἐν τύχῃ χειμά- 
ξομαι, ΘΌΡΡΙ. 269 πόλις χειμασάεῖσα 
βύβῃύ, νοὶ]. ππύθη 888, 648, 1015.) 

ὕθ4ά. ποινάς ἰϑεὖὺ ἀρροβίθίου Ζτι 
ὀλέκῃ. ἴον Τὐ]αϊουσθηρ σιγὰ ΖῈΓ 
Βαΐβθ ἐᾷτ ἄρῃ ΒΎΘυΘβὶΙ. γϑ]. Ασ. 224 
ἔτλα δ᾽ οὖν ϑυτὴρ γενέσθαι ϑυγα- ( 
τρὸς γυναικοποίνων πολέμων ἄρω- 
γὰν καὶ προτέλεια ναῶν, ΒΟΡΆ. ΕἸ. 
ὅ64 τίνος ποινὰς τὰ πολλὰ πνεύματ᾽ 

ἔσχ᾽ ἐν Αὐλίδι. Ὅ16 βο]ίθποσθ Ὑοτ- 
αββύθ ] ὰηρ Θἴηθ᾽ ΒοΪσῃθη ΑΡρροβι- 
ἀϊοη (τυ. Κυᾶροσ 1Π 8 δ7, 10, 6) δῦ 
ὨΙοΥ ἄπτοθ ἀ16 ΕὟὙασρΘ υϑυϑη]δίβῦ. 

σον 

Ῥ 

ἘΝῚ 
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» 

Δ ἧς 

μογερὰ πεπλάνημαι. 

χρίει τις αὖ μὲ τὰν τάλαιναν οἶστρος, 
εἴδωλον Γάργου γηγενοῦς, ἄλευ δᾶ, 

τὸν μυριωπὸν εἰσορῶσα βούταν. 
τι Χ ΄ ΄ “ Ἄς ἊΝ 
ὃ δὲ πορεύεται δόλιον ὄμμ᾽ ἔχων. 

ὃν οὐδὲ κατϑανόντα γαῖα κεύϑει" 

ἀλλά με τὰν τάλαιναν 

ἐξ ἐνέρων περῶν κυναγεῖ πλανᾷ 
τε νῆστιν ἀνὰ τὰν παραλίαν ψάμμαν. 

(στροφή) 
ὑπὸ δὲ χηρόπακτος ὀτοβεῖ δόναξ 

ὀλέκω (ὀλέκομαι) ἰϑῦ οἴη ΘΡΊΒΟΒ685 
Ὑγοιτύ. Ἐβ Ππαθὺ 5108} Ὀ6Ὶ ἄθη Ττδ- 
σἼΚουα ποοῦ ϑόρῃ. Απί. 1288 (ὀλέ- 
κεις), ΤΎΘΟΙ. 1018 (ὠλεκόμαν). 

ὅθ7. “Θυοά αἱοϊῦ αὖ, 1ὰ 5018 οὐ 
ΟΠ ΘΠ θμΐου βρϑοίαζουβ οοστίθ!ϊο- 
πὰ δα 68, απ Θχίσῶ βοθηδπι σοϑβίδ 
βαηύ, ὑγα ποι’ (ΘΟ 2). 

068 γηγενοῦς: ΒΌΡΡΙ. 80ὅ Ἄργον 
. παῖδα γῆς. --- ΝοΟ}] Βοβγθοῖθη 

πο στοῦ 89 [0 τοῦ ἀθπὶ Η1]6- 
τυῦ ἄλευ (ἂν ἄλευε) δᾶ: ΒΌΡΡΙ. ὅ28, 
δορί. 141 ἄλευσον, ϑϑρῦ. 86 ἐ ὼ ἰὼ 
ϑεοὶ ϑεαί τ᾽ ὀρόμενον κακὸν ἐλεῦ: 
σατε. [16 Αροκορθ ἄλευ ψ16 Ατὶ- 
ΒΙΟΡΒ. ΗΕ]. 821 παὺ παῦε, νο ἵἴτει- 
Π|οῈ ἀ16 ὙΥΙΘαθυΒο] αηρ᾽ 468 σ]θΊομ θα 
νονίθβ ἃ. ἀδεὺ συ]ρᾶγτθ ΤῸΠ α1686 
ἘΌττα Θηὐβομα! αρ. ΗΊΘΥ βομϑῖπῦ ἀοΥ 
αθθγδαο ἀθὺ ΔΡΟΚΟΡΘ ἴῃ ἀθῖι ἔοτ- 
τη θ᾽] οξίοη ΗΠ] ἔθ ἄλευ δᾶ (ἀλεύδα) 
το αταμα χὰ Παθθη. Υρ]. φεῦ 
δὰ (φεύδα). --- δᾶ γοκαύν νοη σᾶς 
Ξ-- Ζᾶς --- Ζεύς, γνρ]. ἃ Ζήν ϑ0ρριῖ. 
162, 5βἰθῃΐ ᾿θάσοι ΠῸΥ 818 ὈΪοίβΘ 
Τηῤθυ)θκύιϊομι (Ξ- ο αοὐδ!), πιομὺ 815 
᾿Απγαΐαηρσ 468 ὈΘβοπάθυθῃ αοίδεϑ, 
γ8]. Επτη. 814 οἰοῖ δᾶ, φεῦ. 

τς 5ὅθ9. τὸν μυριωπὸν βούταν Π8 ἢ 
ἄθπι ΖΦ» :Βομθηβαίζθ, 815 ΟὉ ἼἌργον 
γηγενή,ππα εἰσορῶσα, 8.15 ΟὉ οἰστροῦ- 
μαι γοΟΥΔαΒρΘΡΔΠΡΘΩ σγᾶγθ. ΔΙῚ ἀθυὴ 
Ἰοίχίθυθῃ δ [80 510} ὙΘΓΡΊΘΙ ΟΠ θη Ἐγ. 
ΗΘΚ. 970 αἰδώς μ᾽ ἔχει ἐν τῷδε 
πότμῳ τυγχάνουσ᾽ ἵν᾽ εἰμὶ νῦν. 
Κυᾶσον " 8 ὅθ, 9, 4 ἃ. οΟὔΘῃ Ζὰ 201. 

--- μυριωπὸν βούταν: ΞΌΡΡ]. 804 
πανόπτην οἰοβουκόλον, ναὶ. πἀπίθῃ 
θΤΊ1. 

ὅτ0. δόλιον ὄμμα οἷπθ Ῥᾶββθηᾶβ 
ΒβζΖθιομησησ ἔτ θη ὑπο ΚΊβοΠ θη 
ΒΊΙΟΚ ἀ65 πϑο βιθ ] θη άθῃ θβροηβίββ. 
- θ16 Βοοβιηΐθη βιπα ἀδ8 αἰσϑηί- 
ποηθ Μαίβ ἔν 416 Μοποάϊθπ ἀθὺ 
Τταρῦα!θ, 6] 06 16: ἀθμβο ΒΔ 10} 6 
ΒΥγοστιηρ ΖΠΔ Αὐβαάγαοκ Ὀτησθη. 

11: κατϑανόντα: ΘΌΡΡΙ.. 808 
Ἄργον, τὸν Ἑρμῆς παῖδα γῆς κατ- 
“ἔκτανε. 

512. ἀλλά με: δὰ αἴ6 58:16 ἀ68 
Ἠδ]αὐϊνβαῦζθβ ὑυὺ, ψῖθ πϑπῆρσ,, ΘΙῈ 
Βθ] ϑυδπαϊρθυ ϑαΐζ. ΒΌΘπβο 000. 

518. ψάμμαν: ἀἴθ56 106 ΕΌσ τὰ ΠΟΘ 
Αὐϊβίορῃ. ΠΥ. 1260 τᾶς ψάμμας. 
- δή4 ἢ, ὑπὸ -- οὀτοβεῖ: πὰ 126. 
008: αἴθ ΕἸΠΒΟΒΙΘΌαηρσ Ὀθαθαΐθη- 
ἄθυου (ποὺ Κυτγζευ)ὴ ΥΥ̓ ὕστε συτ- 
ΒοΒθη Ῥυβροβιθοι τ. γ᾽ ΘΥΌττα Κυΐσου 
ΜΝ 8, 608, 48, 4 α. υπΐθη Ζὰ 878. -- 
κηρόπαντος (ΔΟΗΒροε οὐ) δόναξ: 
Βατ; ἼΡΗ. Ἑ- 1125 συρίζων ὃ κη- 
ροδέτας κάλαμος οὐρείου͵ Πανός, 
ΤΉΘοΟΚυ. 14. 1128 ἔνϑ᾽ ὠναξ καὶ 
τάνδε φέρ᾽ εὐπάνχτοιο μελίπνουν ἐκ 
κηρῶ σύριγγα καλᾶν, δρῖσε. ΧΙῚ 4 
κηροδέτῳ πνεύματι μελπόμενος, 
ΟνἹᾶ. Μοίαπμι. 1 712 ἀἰβραυϊθαβ. οἃ- 
Ἰῶτηἷβ ΘΟμραρΊ ΘΒ. ΟΟΥαΘ ᾿πίρ 86 
Ἰαπούϊβ,  6γρ. ΕΠ]. ΠΠ| 82 Ῥᾷπ Ῥυϊμπλὰβ 
ΘΔ] ΆτηΟΒ. ΘΟΓα ΘΟ ΠσοΥΘ Ρ] τυ β ἴῃ- 
βυιθαιϊς. ἴΙῃ ὙΠ ΚΠΙΟμΚοὶὺ ΤᾺ} ΒΙΘΥ 
ἅ16 ΕἸδία ἀθβ αὐλητής οἷπ πἀπὰ Ὀθ- 

6 
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ἀχέτας ὑπνοδόταν νόμον. 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

ἰὼ ἰὼ πόποι. ποῖ μ᾽ ἄγουσιν (πλάναι), 

τηλέπλανοι πλάναι: 
τί ποτέ μ΄. ὦ Κρόνιε παῖ. τί ποτε 

ταῖσδ᾽ ἐνέξευξας εὑρὼν ἁμαρτοῦσαν ἕν 
πημοσύναις. ξή, 

οἰστρηλάτῳ δὲ δείματι δειλαίαν 
παράχοπον ὧδε τείρειο: 

580 

πυρί μὲ φλέξον ἢ χϑονὶ κάλυψον ἢ ποντίοις 

δάκεσι δὸς βοράν, 

μηδέ μοι φϑονήσῃς 
εὐγμάτων,. ἄναξ. 

ἄδην μὲ πολύπλανοι πλάναι ὅ8 

γεγυμνάκασιν, οὐδ᾽ ἔχω μαϑεῖν ὅπᾳ 

πημονὰς ἀλύξω. 

χλύεις φϑέγμα τᾶς βούκερω παρϑένου: 

ΠΡ. πῶς δ᾽ οὐ κλύω τῆς οἰστροδινήτου κόρης. 

οἹοϊίοῦ ἄθῃ (ἀυτο 616 Βίγορ ΒΞ 0 86 
Ἡβροπϑῖοα. ομδγα Κύθυ βου θη) (16- 
βϑηρ ἀοΥ ἴο. 16 γουπουρθῃθπᾶθ 
Ῥαγίίθ ἄθυ ἴο 1:ϑὺ Πϑοϊαξιν (παρα- 
καταλογή). -- ὑπνοδόταν νόμον: 
α16 δἰ πβο βου θ Ὑ  6ῖβ6. τηϑ]ῦ α16 
Ἐττϊ ἀσμρ ἃ. Εγβομδρίαπρο ἀθὺ Το. 

ὅτ0. πλάναι, τηλέπλανοι πλάναι: 
416586 Εουα ΟοΥ ΕἸΡΘΏΔ]ΘΡ518 ᾿ἰβδύ Ὀ6- 
ΒΟΠαΘΥΒ. ἴτη ἀΟΟὨΤΊβοῆθιι Υ ΘΟ βυηϑί86 
ΒΘΌν ΒΟ ΒΠ]ΟΒ, γρ]. ϑορύ. 184 ἐπίλυ- 
σιν φόνων ἐπίλυσιν δίδου, 111 κλύετε 
παρϑένων Ἀλύετε πανδίκως χειρο-. 
τόνους λιτάς, ὍΒο. 106 κλύε δέ μοι 
σέβας, κλυ᾽, ὦ δέσποτ᾽, ἐξ ἀμαυρᾶς 
φρενός, Ἐν. ΕἸΡΡ. 8860 τὸ κατὰ γᾶς 
ϑέλω, τὸ κατὰ γᾶς κνέφας μετοι- 
κεῖν. --- Ὁ16 ΒΙ]απαπηρ Θ΄ π65 σαβδη- 
τηθηρσοβθίχζίεθ Αα]θκύϊγβ 88 ἄθιὴ 
ΠΣ ΟῚ ϑαθβίθηὐιν Πηαθῦ 5108 
Ῥεὶ Αβομυ]οβ ποοῖ ὅδὅ, δαίβογαθια 
νὸς ΓΌΟΝ τ. ΒΟΡΒΟΚΙ68 παν τὖ 
α Ῥιῖν., Ὑ9]. ζὰὁ ἄχαρις χάρις ὅ44, 
Ῥοὶ ΒυυΊρί ἀ68 ἀαρθοσθῃ Οθο Βα (κά: 
ματος εὐκάματος, γάμος δύσγαμος, 
τυφλόπους πούς, τρίπους χαλκό- 
πους). ϑοπϑδὺ {Ὁ Ὀ6Ὶ Ἀβοῦγ]οβ 20: 
Ὀ6Ὶ ΒΟΡΠΟΚΙΘΒ 61πὶ ΒΥΠΟΙΥΤΊΘΒ ΥὟ οχῦ 
δ 416 ϑ'[6116, ψὶθ δυσπλάνοις ἀλα- 

τείαις 900, 6]. 86 Αὐδβαγποκβυγθῖβθ 
δ οἢ Ὀ61 Πα ΙΡΙ 65 τοὺ 8], νρ]. 
Ζὰ ΕΒ: 85) 660 υ. Μαά. 200. 

τ. ταῖσδ᾽ ἐνέξζευξας ἐν πη- 
ἼΡ νὸν χὰ 108, ΥΡ]. π᾿ ὙΠ 
Ζεύς μὲ μέγα Κρονίδης ἃ ἁτῃ͵ ἐνέδησε 
βαρείῃ, ΒΟΡΒ. Ο. Κ. 526 γάμων ἐν- 
ἔδησεν ἄτᾳ.. 

580 οἰστρηλάτῳ δείματι: Ζὰ 
141. --- παράκοπον: παράκοποι φρε- 
νῶν ᾿ππγν. ΒΔΚΟΙ. 88. 

582. ΥΩὶ. βρῇ. 0. Β. τ4τ0 ἔξω 
μέ που καλύψατ᾽ ἢ φονεύσατ᾽ ἢ 
ϑαλάσσιον ἐκρέψατε, ΕἰαΓ. ΞΡ !. 
829 κατά μὲ πέδον γᾶς ἕλοι, διὰ 
δὲ ϑύελλα σπάσαι, πυρός τὲ φλογ- 
μὸς ὃ Διὸς ἐν κάρᾳ πέσοι. 

ῦ84. μοι φϑονήσῃς εὐγμάτων: 
γ6]. 626, 859, Εν. Ηδτο, 888 οὐ 
φϑονῶ πέπλων, 1809 λέκτρων φϑο- 
νοῦσα Ζηνί. 

586. γεγυμνάκασιν : γΕ]. 592, Εαγ. 
Η8]. ὅ88 οὐδ᾽ ἀγύμναστον πλάνοις 
ἥξειν. 

ὅ88. τᾶς βούκερω παρϑένου ἰδ 
ἄθγ Νϑημπηρ (65 ΘΙρθηθη ΝΕΠΊΘΗΒ 
(σα 296) ἃ ΒΠΗ]10}. 

589. οἰστροδινήτου: γ6]. ΒὍρ᾽Ι. 
518 πολύπλαγκτον ἀϑλίαν οἶστρο- 

δι ρυιιεμκεξιάοξ ες να... δὲ 

λυ 

γεν ΨῚ 
ΞΊΜΑΆ δ.) 
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τῆς ᾿Ιναχείας; ἣ Ζ'ιὸς ϑάλπει κέαρ 590 

ἔρωτι. καὶ νῦν τοὺς ὑπερμήκεις δρόμους 

Ἥρᾳ στυγητὸς πρὸς βίαν γυμνάζεται. 

(ἀντιστροφή) 

Τῷ. 

εἰπέ μοι 

πόϑεν ἐμοῦ σὺ πατρὸς ὕνομ᾽ ἀπύεις. 

τᾷ μογερᾷ, τίς ὦν, 
τίς ἄρα μ᾽. ὦ τάλας. τὰν ταλαίπωρον ὧδ᾽ ὅθ 

ἔτυμα προσϑροεῖς. 

ϑεόσυτόν τὲ νόσον ὠνόμασας. 

ἃ μαραίνει μὲ χρίουσα χέντροις. ἰώ. 

φοιταλέοις, ξή" 
σκιρτημάτων δὲ νήστισιν αἰκίαις 600 

λαβρόσυτος ἦλθον, «Ἥρας» 
ἐπικότοισι μήδεσι δαμεῖσα. 

Χ ΄ ΟΥ̓ 3. τ 

δὲ τίνες οἵ. ξή. 
2 

οἷ᾽ ἐγὼ μογοῦσιν;: 
9 Α -- 

ἀλλά μοι τορῶς 

δυσδαιμόνων 

τέχμηρον ὅ τι μ᾽ ἐπαμμένει θ0ῦ 

παϑεῖν, τί μῆχαρ. ἢ τί φάρμακον νόσου" 
δεῖξον εἴπερ οἶσθα" 

ϑρόει φράξε τᾷ δυσπλάνῳ παρϑένωῳ. 

δόνητον ἽΠΠΩΝ ἯΙ τῆς οἰστροδόνου 
βοός, θα. ἜΣ 299 βόες ὡς ἀγελαῖαι, 
τὰς μέν τ᾽ αἰόλος οἶστρος ἐφορμη- 
ϑεὶς ἐδόνησεν. 

ὅ90. τῇϑθ Ἰναχείας: ΖᾺ 1604. Διὰ 
τοῦ τὸν πατέρα αὐτῆς ὀνομάσαι 
ἐνέφηνε τὸν μᾶντιν, ὡς καὶ παρ᾽ 
Ὁμήρῳ (Οα. 11, 100) ὃ Τειρεσίας 
“νόστον δίξζηαι ᾿μελιηδέα, φαίδιμ᾽ 
Ὀδυσσεῦ 8680]. 

ὅ91. δρόμους γυμνάζεται: 61- 
σποιϊουύθι ἀγα ἀ65 ΑΚἸκυιβαῦινβ 
465. ᾿Ἰπηθ ἢ ΟὈ]7θκὺβ -- ,γγυμνάξειν 
τινὰ γυμνασίαν ὑπερμήκων δρό- 
ψν), Ὑϑ]. ϑόρα. ΑΙ. 1101 τὰ σέμν᾽ 
ἔπη κόλαξ᾽ ἐκείνους, Ο. ἢ. 840 ἔπη, 
ἃ νῦν σὺ τήνδ᾽ ἀτιμάζεις πόλιν, 
Κυᾶσον Π| 8 46, 1. 

597. ϑεόσυτον, 601 ,"λαβρόσυτον: 
φπι 1106, --- νόσον ὠνόμασας: τηὶϊὗ 
οἰστροδινήτου ὅ89. 

ὅ99, φοιταλέος δῦ γομ ἀδὲ Ῥοι- 

580π, ΘΙΟΠΘ αἴθ ὙΥΙΚαπρ οὐ ΐϑηνῦ, 
Θὰ α16 σπιγκοπᾶθ ἴὔσβθομθ ὥἄθθυ- 
ἰγχᾶρθῃ, ψῖθ ἴῃ Θορίμθβ Αὐβαάσαοϊ 
ὍΟΙ ἀὈΥΒΟΙΡΟΥ σ“ασα". Ὑρ]. ἀδ8 
ἴοΙσθηὰθ νήστισιν αἰκίαις, Αθ. 198 
πνοαὶ κακόσχολοι νήστιδες ᾿δύσορμοι, 
βροτῶν ἀλαιυ. ΟὈθαψα 1158 (ἀφεγγή ο). 

004. τορῶς: 609, 699, 810, Ῥθι8. 
419. σημῆναι τορῶς. 

006. ὅ τι -- τί: το]. ϑ ΡΒ. Ο. 
Ἐ. 11 πύϑοιϑ' ὃ τι δοῶν ῃ τί φω- 
νῶν ϑυσαίμην, Επαγ. Τομ 18 πῶς 
ὃ χρησμὸς ἐκπεραένεται, σαφέστερόν 
μοι φράξε, χὥώστις ἔσϑ᾽ ὁ παῖς, 
ἴρῃ. Α. 6096 γένους δὲ ποίον χώ- 
πόϑεν, “μαϑεὺν θέλω, ΡΙαὶ. ἄουρ. 
448 οὐδεὶς ἠρώτα, ποία τις εἴη 
ἡ Τοργίου τέχνη, ἀλλὰ τίς καὶ ὃν- 
τινα δέοι καλεῖν τὸν Γοργίαν. 

608. ϑρόει, φράξε (οἰ μάν! Πρ]. 
ὈΙ Θ πα): νρ]. σὰ 86. --- τᾷ παρϑένῳ : 
πῆς ἤπᾶάθη 810} οὶ Αβομυ]οβ 
ἴῃ ΔΕ ἰβυτορἰβομθα ἀδβᾶπρθῃ αἱθ 
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ΠΡ. λέξω τορῶς σοι πᾶν ὅπερ χρήζξεις μαϑεῖν, 
οὐκ ἐμπλέκων αἰνίγματ᾽ ἀλλ᾽ ἁπλῷ λόγῳ. 610 

ὥσπερ δίκαιον πρὸς φίλους οἴγειν στόμα. 

πυρὸς βροτοῖς δοτῆρ᾽ ὁρᾷς Προμηϑέα. 

1ῷ. ὦ κοινὸν ὠφέλημα ϑνητοῖσιν φανείς. 
τλῆμον Προμηϑεῦ. τοῦ δίκην πάσχεις τάδε: 

ΠΡ. ἁρμοῖ πέπαυμαι τοὺς ἐμοὺς ϑρηνῶν πόνους. 616 

1ῷ. οὔκουν πόροις ἂν τήνδε δωρειὰν ἑμοί; 

ΠΡ, λέγ᾽ ἥντιν᾽ αἰτῇ πᾶν γὰρ ἂν πύϑοιό μου. 
Ιῷ. σήμηνον ὅστις ἐν φάραγγί σ᾽ ὥχμασε. 

ΠΡ βούλευμα μὲν τὸ Ζῖον, Ἡφαίστου δὲ χείρ. 
1.2. ποινὰς δὲ ποίων ἀμπλακημάτων τίνεις: 620 

ΠΡ. τοσοῦτον ἀρκῶ σοι σαφηνίσας μόνον. 

19. καὶ πρός γε τούτοις τέρμα τῆς ἑμῆς πλάνης 

δεῖξον τίς ἔσται τῇ ταλαιπώρῳ χρόνος. 

ΠΡ, τὸ μὴ μαϑεῖν σοι κρεῖσσον ἢ μαϑεῖν τάδε. 

1. μήτοι μὲ κρύψῃς τοῦϑ᾽ ὅπερ μέλλω παϑεῖν. θ2ὅ 
ΠΡ ἀλλ᾽ οὐ μεγαίρω τοῦδέ σοι δωρήματος. 

1.2. τί δῆτα μέλλεις μὴ οὐ γεγωνίσκειν τὸ πᾶν: 

ΠΡ. φϑόνος μὲν οὐδείς. σὰς δ᾽ ὀχνῶ ϑρᾶξαι φρένας. 

σ᾽ θίομθη ὙΥ ογου δὴ β]θ Ομ Υ 506116 
(65 6868. 

610. ΥἹΕΙ͂. ΞΡ Ι. 4604 αἰνιγμα- 
τῶδες τοὔπος" ἀλλ᾽ ἁπλῶς φράσον, 
πηΐθη 949. 

612. πυρὸς βροτοῖς δοτῆρα: ἅδον 
θη Παῦν 61 ἄθτὴ ρϑυβῦμ!] 6 ῃ 
ψου δ] θη ϑυρδίδηῦιν Κυῦᾶρσου 1 8 48, 
12, ὅ α. σὰ 6801. --- Πθ6Υ Ψ6Υ8 δηΐς: 
Ῥϑασὺ ἀν Ἰορτυτηθη Οἄβατσ, Ζου 8} 
ΔΌΘΥ πΙομῦ 1ῃ ΖΦ 6] ἩδΙ θα, γ761] 
ἀοτν Αροβίγσορῃ δοτῆρ᾽ θῃρ τι 
ὁρᾷς νογθϊπαρί, νρ]. 110 ὰ. Ζὰ 640. 

618. ὮὉϊ6 ΕἸπ]οίπησς ον ϑίιομο- 
τηγύμιθ δηΐηϑ!ῦ Ζ 7681 Ὑ 886 (Ὑρ]. 
Ζᾷ 88), ψ[6 ποθ ΠΘ. (022 ἢ.) ΑΘΥ 
ὕουσδηρ Ζὰ δἴπθηὰ πϑαθη δ σθη- 
βίϑῃαθ. 

618. ἁρμοῖ (ἀρτίως ΗΘ5ΥΟ.) πϑ 
Ηθτβκ]1465 Ὀθὶ ἘΠπαβύμαῦ. χὰ 1]. 140, 
18 οἷη ΒΤ ΚτιΒΒ 150 65 γον. -- 
γ 6]. ὅορῃ. Αἱ. 181 τί μ᾽ αὖ τάλαι- 
ναν ἀρτίως κε υκ υχά α κακῶν 

ἀτρύτων ἐξ ἕδρας ἀνίστατε: Ἐπ. 
ἔν. 842 τί μ᾽ ̓, ὦ ξέν᾽, ἄρτι πημάτων 
λελησμένην ὀρϑοῖς; 

621. τοσοῦτον: διὰ τὸ μὴ ταυ- 
τολογῆσαι 8680]. --- ἀρκῶ σαφηνί- 
σας: ΥὙ5]. Κντᾶρσου 1 8 ὅ6, 8, 1. 

θοῦ ἵ. μή τοι: τοι ΜΟῚ ὈΟΠΟΙπάθη- 
(δ6 τϑῦϊοηὶ, 56 ϑββθυύθύδηαο ΠοΟΥ- 
ἰὰπάοαπθ ἱπβουνῦ (ΗΠ ϑγῃμαπη), ΥΕΊ. 
480, ὅορΡμ. Απῦ, ὅ44 μήτοι, “πασιγνή- 
τή ἀτιμάσῃς τὸ μὴ οὐ δανεῖν, 
Ο. Κ. 1407 μήτοι μὲ πρὸς ϑεῶν 
σφώ 78): . μή μ᾿ ἀτιμάσητέ γε, 
1489 μήτοι μ᾽ ὀδύρου. --- μεγαέρειν 
ἰδὺ οἷῃ ΘΡΊ 5068 ὙΥ οτί. 

6027. μὴ οὐ: ΞΟΡΒ. ΑἹ. δὅ40 τέ 
δῆτα μέλλει μὴ οὐ παρουσίαν ἔχειν, 
Κυᾶρον 11 8 ΟἿ, 12, 4, γρ]. 1066. --- 
γεγωνίσκειν ἅπαοῦ 5Ι0} δποὴ ΤΈῸΚ. 
ΥΠ τ6. 

028. ϑρᾶξαι: ταράξαι, λυπῆσαι 
Ἑὐριπέδης Πειρίϑῳ ΒθΒγομ.; ΒΕΚΚ. 
Απροά. 862, 16 ἄϑρακτος" ἀτάρα- 
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080. ἐπεὶ προϑυμῇ: νρ]. 786. 

1. μή μου προχήδου μᾶσσον ὡς ἐμοὶ γλυκύ. 

ΠΡ. ἐπεὶ προϑυμῇ. χρὴ λέγειν" ἄκουε δή. 680 

ΧΟ. μήπω γε μοῖραν δ᾽ ἡδονῆς κἀμοὶ πόρε. 
τὴν τῆσδε πρῶτον ἱστορήσωμεν νόσον 

αὐτῆς λεγούσης τὰς πολυφϑόρους τύχας" 

τὰ λοιπὰ δ᾽ ἄϑλων σοῦ διδαχϑήτω πάρα. 

ΠΡ. σὸν ἔργον, Ἰοῖ. ταῖσδ᾽ ὑπουργῆσαι χάριν, 686 

ἄλλως τε πάντως καὶ κασιγνήταις πατρός. 

χος. καὶ τὸ συνεχύϑη ἐϑράχϑη 
Σοφοχλῆς λέγει. Εὰπγ. ΒΠ68. 868 δέ- 
δοικα δ᾽ αὐτὸν καί τί μου ϑράσσει 
φρένας. 16 Τοηπῖ5 δῦ ἀυγοῃ ἀϊ6 
ψενκὔγσαμσ ἀπα πηΐον ΕἸηΠ ΓΒ. ΔΘ Γ᾽ 
ζο]ϊσοπᾶρθη [1ᾳυϊάδ ἴῃ 416 Αβρίταὐα 
ἀὐθουσθρᾶηρθη, σψῖθὸ ἴῃ φροίμιον 
(προοίμιον), φροῦδος (πρόοδος), 
φρουρός (πρόορος) ἃ. ἃ, 

629. Π Θ]Θπῖρ6Ώ, ψγ 6 ]0Π6 μᾶσσον 
ὡς -- μᾶσσον ἤ Ὀείτδομίοη, γοὺ- 
γγεῖβθα δαῦ ἀδπα ΘΟ γαθοι ἀθαΐβοηθι 
ΒΟΒυ  βύθ!] ον, Ὑγθίομθ δθο. , 16“ 
βύαθθ,,8.15 5 ὩΘῸΠ ἄρηη Κοιηραγαῦν 
βϑύζρι, ππὰ α 1]. 4, 211 μελᾶν- 
τερον ἠύτε πίσσα, ΧοΠορΒδπιοΒ ὈΘ6Ὶ 
ΑἰΒρη. ΧΗ ὅ20 Β οὐ μείους ὥσπερ 
χίλιοι εἰς ἐπίπαν, Π1οΒ Ὁ6] ΒίοΌ. 
θὅ, 10 τούτως γὰρ ὡς ἔνι “μασσό- 
τερον οἵ πλεῦνες ὡς ϑεὼς ἢ ϑεῶν 
ἵδρύμο τὰ ὑποτρέχοντι καὶ ϑερα- 
πεύοντι, 1,γ8. Ἱ, 12 ἡγούμενος μαλ- 
λον λέγεσϑαι ὥς μοι προσῆηξ, ὃ 51 
ἅπαντα προϑυμότερον πεποίηποι 
ὡς ὑπὸ τῆς πόλεως ἠναγκαζόμην, 
[Ὀϑπμοβι}.} ὁ. Αὐἱβίορ. 1 8. 68 τοῦ- 
τον οὐ τιμωρήσεσϑε, ΠΣ καὶ ,βευ- 
ξόνων ἀξιώσαντες δωρεῶν ἀφήσετε 
ὡς τοὺς εὐεργέτας. ΑΌΘΥ αἴ686 
ΘΙ ΘΙ]Θη πα {6115 ὩΠθυεσ Αὐὖ, ὑ61}5 
τη Ταχὺ ὉὈΠΒΙΟΠΘΥ. Ηΐθν ΒΟΒ]ΙοΓβὖ 
810} ἄον ϑαΐζξ ὡς ἐμοὶ γλυκὺ ΟὨΠΘ 
ἤ ἴῃ ἔγθίου ὙΥ δἰβθ 8 (,, 716. 68. ΤῈ] 
ΔΗ ΘΘΠΘΉΤη ἰθὺ, πιοηῦ συϑιΐου 80 Υ0 6 
Εν τη ]ο 8"), ἈΠΏΠΟΝ ὙΠ]. αν. Ἤϊρν. 
ὅ80 οὔτε γὰρ πυρὸς οὔτ᾽ ἄστρων 
ὑπέρτερον βέλος οἷον τὸ τᾶς ᾿4φρο- 
δίτας ἵησιν ἐκ χερῶν Ἔρως α. ΑΙΚ. 
819. τί γὰρ ἀνδρὶ κακὸν μεῖξον 
ἁμαρτεῖν πιστῆς ἀλόχου; --- προκή- 
δου ΒΡ16]0 ϑα ἀθη Νδιμθη ΠΠρο- 
μηϑεύς δΏ. 

081. μήπω γε: 50 τὰ αἴθ Επ- 
ΖΒ Πρ νη ἄθη ΟΠ βαῖθη ἋΟΥ 
Ιο ἴῃ ἀστοὶ Ῥαγύϊθη ρϑρθῦθῃ. θη 
ουβίθῃ 7161] θυ] Ιοὸ 586] υ8ὺ ἄθιῃ 
Ομοῦθ σὰ Οδἴβι]θη, ἄθῃ χυοϊΐθη 
Ῥτγουηθύμθαβ ἀου ἴοὸ σὰ (ϑἔβ!] θη, ἀπ 
5160 ἅδον 1ἢγτϑ Ζυϊυηῖ σὰ ὈΘΙΘΏΓΘΗ, 
αθη ανιθη, αἴθ ὈΙΒΒΘυΊσθη ΠῚ 5816 
ον ἴο, ΘὈθηΐα}18 Ῥγουπμθίῃθιιβ, ὉΠ 
Ιο νοῦ 86 πο Κοηηΐηϊβ ἀοΥ Ζι- 
Κυηήῦ σὰ ἀβρθγζθασθη. 6. χυγοθιΐθ 
1611 ἰοῦ ψΊθάου ἴῃ σοὶ ΑἸ βομηϊίο 
σοίθηῦ: ἴῃ ἄθιη Θηθη ψουάθηῃ (16 
γγδπάθυθπησθῃη ἴῃ πτορα (700 -- 741), 
1ῃ ἀθη ϑ ΠΟΥ 416 1π Αβ16η (απά 
ΑΚ) (186 --- 818) φσοβοβηαογῦ: 
1656. Φ0Χ7161 ΑὈΒΟΒαΙ 6. β᾽ηα ἀπτοῇ 
οἴη ϑηαἀθυνγθιθϊρα Βρίγδοῃύαπρ' σ6- 

-ἰγοηπῦ, πϑηγοπα ἀυγοι 740 ΠΗ ἀ16 
ϑρϑηπαηρ δὰ α΄16 ψεϊΐοσθ Βὺ- 
φ Β] απο σοσθοκὺ σψῖτὰ. Απῇ αἴ688 
Ὕ εἰβϑθ πεαῦ ἀθὺ ΠΙομύου ἀσγο σϑὺ- 
Βοδιθάθηθ Νουν]θυαηρ τι. ἀΔ ΤΉ, 
(Δ Γ5. δὲ τητὐδθ]5 σουϑαβρομοπαᾶθν ἀπ- 
Καπαϊσαπρ 416 ρδηημππρ Τ6 58 6υ- 
Ὠδ1 πὶ δυμδεὺ (νρ]. σὰ 288), ἄθῃ 
ΘΛΟΙ Κὐηβ θυ Ί80} σοϑἰα θῦ. 

082, νόσον: γρ]. 590 τι. ζὰ 249. -- 
“πολυφϑόρους 8. Υ. ἃ. πολυπλάνους. 
ΥρΙ]. Ευγν. Η6]. 718 πόσον γρόνον 
πόντου ᾽πὶ νώτοις ἅλιον ἐφϑείρου 
πλάνον ἃ. ποΐθη 820 τῆς πολυφϑό- 
ρου πλάνης. 

084. τὰ λοιπὰ ἀϑλων: νρ]. 180, 
ΒοΡ᾿. ΡὮ]1]. 24 τἀπίλοιπα τῶν λόγων. 

08. ὑπουργῆσαι χάριν πῖθ χα- 
φίξζεσϑαι χάριν, γ8]. ἔν. ΑἸΚ. 842 
᾿ἀδμήτῳ ὑπουργῆσαι χάριν, ϑορΒ. 
ἕρρτα. 816 ἀνϑυπουργήσειν χάριν. 
“886. ἄλλως τε πάντως καί: νρ]. 

Ῥριβ. 088 ἐστὲ δ᾽ οὐκ εὐέξοδον, 
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ὡς τἀποκλαῦσαι κἀποδύρασϑαι τύχας 

ἐνταῦθ᾽. ὅπου μέλλοι τις οἴσεσϑαι δάκρυ 
πρὸς τῶν κλυόντων. ἀξίαν τριβὴν ἔχει. 

1ῷ. οὐκ οἷδ᾽ ὅπως ὑμῖν ἀπιστῆσαί μὲ χρή. 640 
σαφεῖ δὲ μύϑῳ πᾶν ὅπερ προσχρήζξετε 
πεύσεσϑε᾽ καίτοι καὶ λέγουσ᾽ ὀδύρομαι 
ϑεόσσυτον χειμῶνα καὶ διαφϑορὰν 

μορφῆς ὅϑεν μοι σχετλίᾳ προσέπτατο. 
αἰεὶ γὰρ ὄψεις ἔννυχοι πωλεύμεναι, θ4ὅ 

ἐς παρϑενῶνας τοὺς ἐμοὺς παρηγόρουν 

λείοισι μύϑοις᾽ ὦ μέγ᾽ εὔδαιμον χόρη. 

τί παρϑενεύῃ δαρὸν ἐξόν σοι γάμου 
τυχεῖν μεγίστου; Ζεὺς γὰρ ἱμέρου βέλει 

ἄλλως τε πάντως χοΐ κατὰ χϑονὸς 

ϑεοὶ λαβεῖν ἀμείνους εἰσὶν ἢ μεῦ- 
ἱέναι (τοῖῦ οἴπθπι Ηδαυρίβαῦ:θ), 
Βπσα, 726 ἄλλως τε πάντως χῶτε 
δεόμενος τύχοι (Τ᾽ Θῃηρογα ]δαῖ οὗθυ 
Κοπαιϊδομα]βαῦς ΟαΘΥ ῬΑ ΟΡ ᾽πὶ 
ἰδὺ ἀα5. αϑιν μη] μ6 Ὀ6] ἄλλως τὲ 
καί). -- κασιγνήταις, πατρύς: Η65. 
Τμοορ. 881 Τηϑὺς δ᾽ Ὠκεανῷ Πο- 
ταμοὺς τέκε δινήεντας. 

081. ΥΩ. Επιτ. ἕγρτα. 5617 σχολὴ 
μὲν οὐχί, τῷ δὲ δυστυχοῦντί πῶς 
τερπνὸν τὸ λέξαι κἀποκλαύσασϑαι 
πάλιν. 

0838. μέλλοι: ἀοΥ Ορύείν Ὀ6Ὶ ἀδν 
Ὀ]οίβθῃ Ὑουβίθι]πῃσ, Υ6]. ὅοΡἘ. Απύ. 
006 ὃν πόλις στήσειε, τοῦδε χρὴ 
πλύειν, Ο. Ἤ. 814 ἄνδρα δ᾽ ὠφε- 
λεῖν, ἀφ᾽ ὧν ἔχοι τε καὶ δύναιτο, 
κάλλιστος “πόνος, 979 εἰκῇ κρατι- 
στον ξῆν ὕπως δύναιτό τις, Τα. 
Ι 120 ἀνδρῶν γὰρ σωφρόνων μέν 
ἐστιν, εἰ μὴ ἀδικοῖντο, ἡσυχάξειν. 
Κγυᾶσρου 1 8 54, 14, 4. 

089. ἀξίαν τριβὴν ἔχει ΒΥ ἊΣ 
ἀξίαν (Βα 50.) τῆς Ἐρεβε ἔχει. γεΙ. 
Εν. Μαρά. 1124 τί ἄξιόν μοι 
τῆσδε τυγχάνει ΑΗ 

640. Τ)᾽΄6 οιβθ, ψψϑίομθ, ἄθὺ σθϑ- 
τ] Πμθη ΟἶδαΥ οαὐθθηγομα, [1ῃ 
781 ΗΔ θα. σου Ἀ}16η, βπα Ὀ6ὶ 
Αβοῦυ]οβ ποῦ Βϑπῆρ, ἃ: Βδπῆρ- 
ϑίθπ (7) ἴπ ἄθπ Ῥθσυβοῖη. 16 Ηδτίθ 
αὶγὰ ἀῦτοι οἴποα ΑὈδαΐζ πδοὴ οὐκ 

οἶδ᾽ Βθια]ἀοτῦ, --- ἀπιστῆσαι: ὙΒ]. 
ϑορῦ. 1080 ἔχουσ᾽ ἄπιστον τήνδ᾽ 
ἀναρχίαν πολει, ΞΌΡΆ. Απὐ. 881 
οὐ δή που σέ γ᾽ ἀπιστοῦσαν τοῖς 
βασιλείοισιν ἄγουσι ,Ῥόμοις, Ἐϊατ. 
ΒΌΡΡΙ. 889 ἣν δ᾽ ἀπιστῶο᾽, οἵδε 
δεύτεροι λόγοι. 

θ42. καὶ λέγουσ᾽ ὀδύρομαι: 99.616 
ὈΙοίβα Εγζβ ] πρ 1ϑῦ ΤῊ] ΒΟΒτΊΘΓΖ- 
πο“, ΜΕ. 197, ϑορῆ. 0. Κ. 804 δὲς 
γὰρ οὐχὶ βούλομαι, πονοῦσά τ᾽ ἀλ- 
γεῖν καὶ λέγουσ᾽ αὖϑις πάλιν, Βυτ. 
Ηδῖ.. ὅ19 νῦν τε γὰρ λέγων κακὰ 
τέγξω τόδ᾽ ὄμμα πρὸς τάφῳ ὃ᾽ ὅτ᾽ 
ὥλλυτο, ϑῖρ. Αθη. Π 6 αυἱ8 ἐα118, 
ἴαυιαο.. . ὑθιηρθυθὺ ὃ ᾿ΘΟΥῚΠΏ18 ὃ 

θ44. γαῖ. ΒΌΡΕ. ΑἹ, 282 τίς γάρ 
ποτ᾿ ἀρχὴ τοῦ "κακοῦ προσέπτατος: 
Εν, ΑἸΚ. 420 οὐκ ἄφνω κακὸν τόδε 
προσέπτατο. 

041. μέγ᾽ εὔδαιμον: γρ]. Χεη. 
Κγτι. Υ͂ 1, 28 μέγα εὐδαίμονας γε- 
νέσϑαι, ΒΌΡΡ]. 141 σεμνᾶς μέγα 
ματρός, δὶ Ἡοτιοῦ τ. Ηοβῖοα μέγ᾽ 
ἔξοχος, μέγα νήπιος, Επαν. Οὐ. 1691 
ὦ μέγα σεμνὴ Νίκη, παπΐοπ 1004. 
Κυᾶρου 1 8 46, 6, 7. 

048. ἐξόν σοι: 416 Ἐποιδίοα, Ὁ1]1- 
ἃεοῦ τοἱὐ ἀθπὶ γουπουρομθηάθη ὙΥ ουΐθ 
Θ᾽ ομϑατη μὰν οἷ δνουῦ, 80 ἀδβ 
Κοῖπρ Ηδυίθ ἴῃ θυ ἰδῆρθη Τ 6815 
465 [ἀπέξθη ΒΕ αἴβ65 θοῦ, Ζατη8} 80 ἢ 
θυ Ἡθρὑμθυλίσηθυθβ, υ9]. σὰ 107. 

θ49{. ἱμέρου βέλει, ἔρωτι (891): 
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πρὸς σοῦ τέϑαλπται καὶ συναίρεσϑαι Κύπριν θὅ0 
ϑέλει" σὺ δ᾽, ὦ παῖ, μἀάἀπολακτίσῃς λέχος 
τὸ Ζηνός, ἀλλ᾽ ἔξελθε πρὸς “έρνης βαϑὺν 
λειμῶνα. ποίμνας βουστάσεις τὲ πρὸς πατρός. 

ὡς ἂν τὸ Ζϊον ὄμμα λωφήσῃ πόϑου. 

τοιοῖσδε πάσας εὐφρόνας ὀνείρασι θδὔ 

συνειχόμην δύστηνος. ἔστε δὴ πατρὶ 

ἔτλην γεγώνειν νυκχτίφοιτα δείματα. 

ὃ δ᾽ ἔς τε Πυϑὼ κἀπὶ Δωδώνης πυκνοὺς 

ϑεοπρόπους ἴαλλεν, ὡς μάϑοι τί χρὴ 

δοῶντ᾽ ἢ λέγοντα δαίμοσιν πράσσειν φίλα. 6600 
ἧκον δ᾽ ἀναγγέλλοντες αἰολοστόμους 

χρησμοὺς ἀσήμους δυσκρίτως τ᾽ εἰρημένους. 

τηὶϊῦ ὑτηρσ  ΚΘΉΥΤΘΥ Βοίθμαμηρ᾽ βύθεῦ 068 ἢ ἐπὶ “Ιωδώνης: Ὅεπ ἢο- 
τόξευμα ΞΌΡΡΙ. 1008 καὶ παρϑένων 
χλιδαῖσιν εὐμόρφοις ἔπι πᾶς τις 
παρελϑὼν ὄμματος ϑελκτήριον 
τόξευμ᾽ ἔπεμψεν ἱμέρου νικώμενος. 
-- τέϑαλπται βέλει: γ5]. ὅοριι. Απΐ. 
108 ἀφῆκα καρδίας τοξεύματα βέ- 
βαια τῶν σὺ ϑάλπος οὐχ ὑπεκδρα- 
μῇ (ϑάλπος σῖτά βοσσο!! νοπ ἄθῃ 
Βταπα ἀδθν Υυπαθ ἃ}5 θα ο ἢ σοπ α6Υὺ 
Τη τ απϑὺ ἀθὺ Π1606 10 690 σοβεσί). 
-- συναίρεσϑαι Κύπριν: συνου- 
σιάσαν ὅ08}ο0]. 

661. Ὅϊ6 Κυδβὶβ σοῃ μὴ ἅ- ἔη- 
ἀδὸ 598. Βϑυῆσ (Ομο. 918, Ῥπηι. 
8ὅξ,., 694, 149, ΒΌΡΡΙ. 209). -- 
ἀπολακτίσῃς: 

ζῴων ὅ0Π01. [)6Υ ἀθυῦθ Αυβάτνποῖκ, 
ὉΠ Δ ὈΖΙΒΟΠΥΘΟΚΘΗ. 

θὅ2. βαϑὺν λειμῶνα: Απὰ τοῖῦ 
ἐτοέθιι αταβθ᾽, νο]. Οα. 9, 184 μάλα 
κεν βαϑὺ λήιον αἰεὶ εἰς ὥρας 
ἅμῷεν, ἐπεὶ μάλα, πῖαρ ὑπ᾽ οὖδας, 
1. 2, 141 ὡς δ᾽ ὅτε κινήσῃ Ζέφυ- 
ρος βαϑὺ λήιον ἐλϑών, 9, 151 Ἅ»ν- 
ἅδειαν βαϑύλειμον, αν. Ηῖρρ. 1188 
βαϑεῖαν ἀνὰ χλόαν. ὃ. πὰ 676. 

θ0ῦ4. ὄμμα λωφήσῃ: νρ]. 816 
(ὄμμα : ἵτα ΒΙΊΟΙς σἸ οὐ 510} αἴθ ϑὅϑμῃη- 
Βα στ ΘΙ ἸΤΘΠΠΘη, ὙΡ}]. ὅ0 ΡῈ. ἔγστη. 
188 ὀμμάτειος ᾿πόϑος α. Αἰ. 140 
πεφόβημαι πτηνῆς ὡς ὄμμα πελείας). 

6571. ΥΕ!. πο. ὅ28 ἔκ τ᾽ ὄὀνει- 
ράτων καὶ νυκτιπλάγκτων δειμάτων 
πεπαλμένη. 

ὡς ἀπὸ τῶν ἀλόγων᾽ 

ἀοπα΄: ἐπί τηῖδ Θθη. θ6ὶ ἄθι Απ- 
σαῦθ πἀπροίδθητου Βιομύσηρ ( δῇ 
Θὔνγαβ Ζπ, Π8Ὸἢ οὗνγαβ Π1η7) δ ο 5 
61 Ηοιηου (υρ]. Οα.8,111}). Ηϑγοαοῦ 
(σ951. 11). Μιὺ ὑπβυοσ δύ. νρ]. Ἐπγ. 
Ε], 1848 στεῖχ᾽ ἐπ᾽ ᾿ϑηνῶν, ΤμῸΚ. 
108 ὁποτέρωσε διακινδυνεύσει χω- 
ρήσας ἢ ἐπὶ τῆς Ὀλύνϑου ἢ ἐς τὴν 
Ποτίδαιαν, Κυΐσεν 1 8 68, 40, 8. -- 
ἰάλλειν ἰδοῦ οἷπι δρίβο μι 8 ΥΥ οὐΐ. 

0600. τί δρῶντα ἢ λέγοντα οἷπθ 
ὈΘΙΙΘοὐθ αἸο μι θυῖβομθ ΘΡΘΖΙΠ1Β᾽ ΘΓ ΏΡ᾽ 
(υΕ]. ἀδ8 Ηουμθιῖβοηθ ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ 
1. 1, 8604), Ὀοβοπάθυβ ραββεπα ἔν 
416 δον ἰββομ ΒΑ ΕΘ Βταρδβύθ!]αηρ' θδὶ 
θαι ΟτεκΕΙ: ὙΡῚΊ. ϑορῃ. Ὁ. Β. τὸ 
ἐς τὰ Πυϑικὰ ἔπεμψα Φοίβου δώ- 
μαϑ', ὡς πυϑοιϑ᾽, ὃ τι δρῶν ἢ 
τί φωνῶν τήνδε ϑυσαίμην πόλιν. 
θᾶσα ὅμο. 816 τέ σοι φάμενος, ἢ 
τί ῥέξας, Ῥει5. 1714 μήτ᾽ ἔπος μήτ᾽ 
ἔργον, αν. ΗδεἸκς. 8τ2 μηδὲν ἐμπο- 
δὼν γένῃ λέγουσα μηδὲ δρῶσα, 
Ῥμδπ, 818 τί οὐ δρῶν, ποῖα δ᾽ οὐ 
λέγων ἔπη. --- πράσσειν φίλα, ἦρα 
φέρειν, χαρίζεσθαι; πράσσειν ἀδᾺ8 
Οδτηθίηβδιηθ ἐν δρᾶν τι λέγειν. 

002. ᾿ΒΥποηγηηοσιτα οοδοθυγαῦϊο 
ΟῚ τηοο το ἰρβῶπι 50] ]Π]οοῦ δ ηι- 
Ὀϊσυϊθαῦθιη ουϑοῦ]ουατα δαροῦ ἴα τπθ 
δχαρροναί, 8864 βὐϊδπι 60 πὰ πὶ ὅτι πὶ 
[ὰ85. δηϊμ ατη οϑίθπαϊ ̓  (Βομ{2). 
ΥΕ]. πϑομμθν ἐναργὴς σαφῶς 
ἐπισκήπτουσα καὶ μυϑουμένη. 
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τέλος δ᾽ ἐναργὴς βάξις ἦλϑεν Ἰνάχῳ 
- ᾽ , Ἁ σαφῶς ἐπισκήπτουσα καὶ μυϑουμένη 

ἔξω δόμων τε καὶ πάτρας ὠϑεῖν ἐμὲ θ6 
» 93 -" -“ 3 3, 2 ’ Ο ἄφετον ἀλᾶσϑαι γῆς ἐπ᾽ ἐσχάτοις ὅροις, 
εἰ μὴ ϑέλοι πυρωπὸν ἐκ Ζιὸς μολεῖν 
κεραυνὸν ὃς πᾶν ἑξαϊστώσοι γένος. 

τοιοῖσδε πεισϑεὶς “οξίου μαντεύμασιν 
ἐξήλασέν μὲ κἀπέκλῃσε δωμάτων 

ἀλλ᾽ ἄκουσαν ἄκων" 

610 
3 [ά , 

ἑπηνάγκαζε νιν 

ΖΙιὸς χαλινὸς πρὸς βίαν πράσσειν τάδε. 
3 Χ ᾿ Χ ᾿ , ᾽ 

εὐθὺς δὲ μορφὴ καὶ φρένες διάστροφοι 
3 Ν 2 ς ΤῊ ὙΡ ἊΣ ΄ ἧσαν, κεραστὶς δ᾽, ὡς ὁρᾶτ᾽ ὀξυστόμῳ 

μύωπι χρισϑεῖσ᾽ 
2 - ΄ 

ἑμμανεῖ σκιρτήματι 

ἧσσον πρὸς εὔποτόν τε Κερχνείας δέος 

066. ἄφετον: ἔδει ἀϊθ Αὐἰόβαυῃρ 
ζιι 110. άφετος 5ῦθῃῦ Ποὺ ἴῃ 61 
ΞΙΏΠ6, ἴπ 6] ΟΠ ΘΠ 68 σΟΠ (6η ΘΙΠ6. 
αοἰμοῖῦ σοσπθιμέθη ΤΊΘσθ σοβῶσὺ 
πϊγᾶ, αἴθ ἔτθι τῇ ΤΟΗΡΘΙ ΘΖ ΚΘ 
μιογαπιτγθί θα, γΕ]. ΡΙαί. ΚΥΗΙ. 119 19) 
ἀφέτων ὄντων͵ ταύρων ἐν τῷ τοῦ 
Ποσειδῶνος ἱερῷ, τού. 820 Α 
αὐτοὶ περιιόντες νέμονταν ὥσπερ 
ἄφετοι, Ἐαγ. Ἰοη 821 ὃ δ᾽ ἐν 
ἅἁεοῦ δόμοισιν ἄφετος, ὡς λάϑοι, 
παιδεύεται. --- ἀλᾶσϑαι: ἅδον ἀδ6η 
Κοπβοκαυϊγθῃ ΤΩβη1ν Κτῦρσον 1 δὅ, 
8, 20, ΟΒο. 489 ἄνες μοι πατέρ᾽ 
ἐποπτεῦσαι μάχην. 

6067. πυρωπὸν μολεῖν κεραυνόν: 
Ζὰ 88. 

θ68. ἐξαϊστώσοι: χὰ 181, 
611. ἄκουσαν ἄκων: Ζ2πι 19. -- 

ἀλλ᾽ ἐπηνάγκαξε Ὀοφίθηῦ 510} ΠῸΓ 
δα ἄθη ἴῃ ἄκων ἸΘρΘ μάθῃ ἀϑάδη- 
Κθπ, γ6]. Εἰὰπη. 408 ἔφϑιϑ'᾽ οὗτος 
οὐ βαλῶς, μολὼν ἐς οἶκον" ἀλλά γιν 
κελαινόφρων ἐμὴ μήτηρ κατέχτα, 
Ἐπν. ΒΆΚΟΙΙ. 1127 ἀπεσπάραξεν ὦμον 
οὐχ ὑπὸ σϑένους, ἀλλ᾽ ὃ ϑεὸς εὖ- 

μάρειαν ἐπεδίδου. χεροῖν. 
012. Διὸς χαλινός: γα]. ΔΡ. 138 

στόμιον μέγα Τροίας, 218 ἀνάγκας 
λέπαδνον. --ὀ πρὸς βίαν φρενῶν 
(αὖ Ἰππθύθπι ΥΥΙἀθυβί ΓΘ 68). 

618. Τοῦ ΠΙομύου μαὺ ΒΙΘῚ τη6}- 
ΥΘΟΥΘΒ γ0ὺὴ αἀθὴ {ἰὈοΥρΘΠΡῸΠ, ὙγὰΒ 
ΞΌΡΡΙ]. 291 Εἰ δύ] πιστά. 9)]10 

βιὐΐβϑιαθ δπηρσίταυ Ὀουϊομ θοῦ τὰν αἴ6 
δπαίβθυθη Εγθσἶθ56. πα. νϑυβοησοῖρὺ 
ἀ16 1ηπούϑη αν ἴπαθ Ἰἤγου ΘΟ] σιπνσ, 
6 ]0η6 ὅ92 γο Ῥγοσηθίηθα8 Δηρ6- 
ἀδυϊοὺ πτογάθῃ 51π4. --- φρένες διά- 
στροφοι σὺ αθὴ ΠΎΘῚ ἾΠΠ Ὑ8 
ΞοΡΒ. ΑἹ. 447. 

614. ὀξυστόμῳ μύωπι: ν5ὶ]. σὰ 
ὅ01 τα. Ξ3Ξ68}0]. ΑΡο]]οη. Ἐμοάᾶ. Ατρ΄. 
Ι 120 μύωψ εἶδος μυίας κατὰ τὸ 
ἔαρ γινόμενον, ἥτις ταῖς λαγόσι 
τῶν βοῶν ἐπικαϑεξομένη δάκνει 
αὐτὰς καὶ εἰς μανίαν ἄγει" ἀφ᾽ οὗ 
καὶ οἶστρος λέγεται (υ51. ϑαρρ!. 807 
βοηλάτην μύωπα κινητήριον - οἷ- 
στρον καλοῦσιν αὐτὸν “Ἰνάχου πέλας). 
Σώστρατος δὲ ἐν τῇ τετάρτῃ περὶ 
ξῴων διαστέλλει τὸν μύωπα τοῦ 
οἴστρου" ὁ μὲν γὰρ μύωψ ἐκ τῶν 
ξύλων ἀπογεννᾶται, ὁ δὲ οἶστρος 
ἐκ τῶν ἐν τοῖς ποταμοῖς ἐπιπλεόν- 
των σκωρίων. Ια. Η. Ν. ΧΙ, 28, 
84, 100 ρΡίππδθ ἰηβθοί!β Ὁτηηῖθυϑ 
51 Π6 ΒΟΙββαγα, ΠᾺ}}1 οα 8, 151 ΒΟΟΥ- 
Ῥισπηρο.-: ἐδ] αοτατα αὐ θυιβάδτη. 
ΘΟΙΪ]Θα5 ἴῃ ΟΥΘ αὖ 88110, 5'γ6 ἰδ- 
ΘΠ ΤΩ αἸοΙ Ῥ]δορῦ. 

676. εὔποτον: γα]. 812. “286 τϑ- 
πῖρον Ναίσαηρ α16 ΟὙΘΟ ΒΘ βομϑὺ 
φιι ὈΘΒΟΒΥΘΙΌΘΠΩ͂ΟΥ ῬΟΘΒΙΘ ὨΘΌΘΗ, 
ἘΠῚ 80 Τ]Θ ἢ Υ θΘυυαβομῦ 1Πη8 α16 ὰπ- 
ΘΒ ρ ἢ Π]0886. Ε116 τῃτον Ὀιομίθσ- 
ΒΡΙΔΟΠΘ, ὙΘΏΠ 816 ἀθῃ ὥθρθῃ (688 
ΒΙοίβπά θη ὙΥ ἃ58θ15 ἀδυβίθι θη, Μη 
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““έρνης τε κρήνην" βουκόλος δὲ γηγενὴς 

ἄκρατος ὀργὴν ΄49γος ὡμάρτει. πυκνοῖς 

ὕσσοις δεδορκὼς τοὺς ἐμοὺς κατὰ στίβους. 

ἀπροσδόκητος δ᾽ αὐτὸν ἄπτερος μόρος 
οἰστροπλὴξ δ᾽ ἐγὼ τοῦ ζῆν ἀπεστέρησεν. 

080 

μάστιγι ϑείᾳ γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνομαι. 

κλύεις τὰ πραχϑ ἕντ᾽ 
Σ ᾽ ᾽ ΠΣ ᾽ “- ᾽ 

εἰ δ᾽ ἔχεις εἰπεῖν ὃ τι 

λοιπὸν πόνων, σήμαινε μηδέ μ᾽ οἰχτίσας 

ξύνϑαλπε μύϑοις ψευδέσιν" νόσημα γὰρ 08 

αἴσχιστον εἶναί φημι συνϑέτους λόγους. 

5 ὰς. 9 ᾿Ψ -- 
ΧΟ. ἀἁ ἃς ἄπεχε. φεῦ 

ἰδὺ ουβίφπῦ Ζὰ ΒΘ θη, “16 Βουρ 1’ 
516. α16 ΕἸ ηβομαἴξψθη αι 6586] 60. οὺ- 
ξουβομῦ ἃ. ἴῃ ψ]οῆθια τηΐδηρθ 516 
4160 Οονββου πσϑὶὺ θη ]οσθηοῦ Τιη- 
ἄον πϑὸρ Τοιηρογαῦαγ, ΟἙβοβηηϑοῖ, 
ΒανῸ6 ἃ. αΘστοὖ, βοσν16. πϑ 0 ἢ ἸΠΓΘΠῚ 
τη ῆ 5856. δα θη τη ΘΟ] ΘΠθη [Κὅτ- 
ῬΘῪ Ὀοίτα ΤΠ θη τι. Βα θη τὺ 61π- 
ΘηθΥ γϑυρ]] θη Πα 6 π᾿ (Εἰ. Οατύϊτιβ 
Οὐ  βομθ 6}1- ἀπὰ Βυαπηθη- 
ἸπΒΟ ΒΡ 61). - βΔερχνείας δέος: 
Κέρχνη κρήνη Ἄργους 80Π01. ΝΦΟΒ 
Ῥαῦβ. Εἰ 24, 1 ἰὰσ' ον Οὐ Κεγχρεαί 
(416 1ἴπρονθ Νδιηθηβίου μη) δα ἀθπὶ 
Ὕγ 656 σοῦ ΑΥ̓σΌῸΒ ἤ8 0} Τ σθα. ΝΙομὺ 
ἔθου νοῦ ἀθμΊβθΊ θη, ἴῃ “Δὸν ΝᾺΠ6 
ἄρον Κὔβίθ, νῶν ἋδΥ ᾿Βυϊαρῆβθθ γΟη 
ΤΙΘΙῚΘ, ὙΧΘΙΘΒΘΥ δ Ὸ8 ΘΠ Μγίποβ 68 
Ἡδυθκ]65 Ὀοκϑημὺ ἰθὺ. Υρ]. Ῥαῦβ. 
1 86, 06. 
ΒΟΒΙΘΟῦ 5100. 850 Π8Π6 ὃ 8 ΜΘΟΥ 
γοῦν, αἀδίβ ἔν 416 βθίῃθιη Εα[β6 θηῦ- 
αὐ] πάθη ονἄββου Κοη Ἀδάμ 
ΤῊΘῊΥ ἰϑύ, τῇ οἷη ΕἸ αἰβῦμ αὶ χα" Ὁ1]- 
ἄθηῃ. 80 δηῤβίθεῦ 8 ἀἴθθθη (86]- 
16η ἄδθι Ἰθυπϑβομθ ϑατηρῇ, --- ΤΠ ΥΠδ, 
βϑιρδῦ ψῶγ 16 θη δα ςιβοι. Ὀθ- 
σπομππίου Οτὐὺ; ἀοσ Νϑηθ Ὀθζοιοηποῦ 
δηὐνοαθι α16 Ηδαρύατπθ]]6 ΟὐοΥ ἀθη 
566 οὔδὺ ἀ16 σϑῆζθ Πὲουσθροπα᾽ (ΒΕ. 
Ουνίϊαβ ,ῬΘΙΟΡΟΙΏ68 ΠΡ. 840, 811). 

6018. ἄκρατος, τηὐθιηρογαίαβ, “] οὔ 
σουαι] ογῦ τἰὸὁ ἀΕΥ πηῃρθι]βοῃΐθ 
γνοίη. 

680. ἄπτερος" αἰφνίδιος ΗδΒΥ ΟΠ. 
ΞΘῺΣ Ῥαββθηαὰ Ἰδϑ [εὖ ΘΟ. ΠΟΘΙ ΔΘΥ 
ΤΙΘΒΙΘΥ ἀἰ6 πϑμούθ ἀπραθθ (68 
γογρδηρθβ (Ζζῃ ὅϊ71) ὈαΙβοῖΐθ. 

εν Βευσυάοκθη Ομ ΠΟΒ Ὁ 

ἀπροσδόκητος τ. ἄπτερος γοΥραῃ- 
ἄθη Μ]6 ΤΒΚ. Π 61 δουλοῖ γὰρ 
φρόνημα τὸ αἰφνίδιον καὶ ἄπροσ- 
δόκητον καὶ τὸ πλείστῳ παραλόγῳ 
ξυμβαῖνον. 16 Οἶδα. δῦ πἱομῦ 
ὨΔΟῺ ἀπροσδόκητος δ᾽, Βοπᾶ θ᾽ πΠ8 0} 
αὐτόν ΔυΖαΠΘΏΤΉΘΗ. 

681. οἰστροπλήξ: ΞΌΡΗ. ΕἸ. ὅ τῆς 
οἰστροπλῆγος ἄλσος Ἰνάχου κόρης. 
οἰστροπλὴξ μάστιγι γαῖΐδῦ ὑπ 50 
ὈΘΒΒΘΥ ΖιΒθιηηθη, 85 8πο αἱθ 
(οἰ 56] ϑύδομθιη παῦθθ (σὰ 691). 

082. γῆν πρὸ γῆς: Αὐἱβίορῃ. Α0}. 
289 διώπειν γῆν πρὸ γῆς. Γῆν πρὸ 

γῆς ἀπιέναι; ἴτω χαιρέτω γῆν πρὸ 
γῆς ὅποι βούλοιτο, φεύγω γῆν πρὸ 
γῆς ἴῃ ΄6|16 πη, 6106 νοὴ ϑυὰ5 
(αηὔου Ἐν ἴτω ἃ. πρὸ γῆς) 
Θηρσοίηνῦ σποτᾶθηῃ, Τμαἰτ. ΑἸοχ. 46 
γῆν πρὸ γῆς ἐλαύνεσϑαι ὡς ἀσεβῆ, 
Οἷο. δὰ Αἰὐ. ΧΙΥ 10 μᾶθο οὖ 8118 
ἔθυυθ ΟΠ ῬΟΒΒαμ; ᾿ύδαὰπθ γῆν πρὸ 
γῆς οορσιο. θη Αὐβαάσθποκε (προ) 
Ἰιορὺ 4Ι 686 106 γουβίθ! !υπρ' σαρταπὰθ 
ψῖ8 ἀν Βοαθηβαγῦ ἀμείβεσθαι τόπον. 

084. 6Γ 8080]. νϑυρ]θιοηὺ αἴθ 
Ὑγοτὺθ ἀ65 Τϑίθιμδοι Οα. 8, 90 μηδέ 
τὴ ἢ αἰδόμενος μδιλέσσεο μηδ᾽ 
ἐλεαίρων, ἀλλ᾽ εὖ μοι καταλεξον. 

θ8ὅ. νόσημα αἴσχιστον: γ6]. 1009 
τυ Οὐ ΤῸ ἀκόλαστον ἔσχε 
γλῶσσαν, αἰχίστην νόσον. 

686. ὙΕ]. 1]. 9, 812 ἐχϑρὸς γάρ 
μοι κεῖνος ὁμῶς ᾿ιίδαο πύλῃσιν, ὅς 
χ᾽ ἕτερον. μὲν κπεύϑῃ ἐνὶ φρεσίν, 
ἄλλο δὲ εἴπῃ. --- συνϑέτους λόγους, 
οοτηροβιίο, αἰοῦα Ὅ61 Αἰ. 
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οὔποτ᾽ (ζὼδ᾽». οὔποτ᾽ ηὔχουν ξένους 
»" ΄ 2 3 . 2 ’ 

μολεῖσϑαι λόγους ἐς ἀκοὰν ἑμᾶν. 

οὐδ᾽ ὧδε δυσϑέατα καὶ δύσοιστα 690 

πήματα λύματα δείματα κέν- 
᾿ Ψ Ἃ 3 Α 

τρῷ ψυχειν ψυχὰν ἀμφᾶζει. 
᾽Χ Ἁ -- " ἰὼ [ἰὼ] μοῖρα μοῖρα, 
πέφρικ᾽ εἰσιδοῦσα πρᾶξιν ᾿Ιοῦς. 

πρῴ γε στενάξεις καὶ φόβου πλέα τις εἶ" ΠΡ 

θ09ὅ 

ἐπίσχες ἔστ᾽ ἂν καὶ τὰ λοιπὰ προσμάϑῃς. 

ΧΟ. λέγ᾽. ἐκδίδασκε᾽ τοῖς νοσοῦσί τοι γλυκὺ 

τὸ λοιπὸν ἄλγος προυξεπίστασϑαι τορῶς. 

ὙΓΡ. 
Χ , ν 2 ῇ 2 3 “-“ (2 

τὴν πρίν γε χρείαν ἠνύσασϑ' ἐμοῦ πάρα 100 

κούφως" μαϑεῖν γὰρ τῆσδε πρῶτ᾽ ἐχρήξετε 

τὸν ἀμφ᾽ ἑαυτῆς ἄϑλον ἐξηγουμένης" 

τὰ λοιπὰ νῦν ἀκούσαϑ'. οἷα χρὴ πάϑη 

688. ηὔχουν: γ5]. 8388, ἌΡ. 506 
οὐ γάρ ποτ᾽ ηὔχουν τῇδ᾽ ἐν ᾿ἀργείᾳ 
χϑονὶ ϑανὼν μεϑέξειν φιλτάτου 
τάφου μέρος, ΞΌΡΡΙ. 829 τίς ηὔχει 
τήνδ᾽ ἀνέλπιστον φυγὴν κέλσειν ἐς 
Ἄργος; Ἐπτ. ΗΕ]. 1019 οὐκ ἄν ποτ᾽ 
ηὔχουν οὔτε σ᾽ οὐδ᾽ ἡμᾶς λαϑεῖν 
Μενέλαον, Ηρ]. 981 οὐ γάρ ποτ᾽ 
ηὔχει χεῖρας ἴξεσϑαι σέϑεν. 
691 ἢ πήματα λύματα δείματα: 

ἄθυ ΟἸ ΘΙ ΚΙθηρ ἴῃ ᾿ἄδῃ Επάπησθη 
ἀον Ὑγονίθ ἰδῦ θΘΌθηβο σϑυϑμ]ῦ 18 
πϑΟΒΠΘΥ αἿ6 ΑἸ εγαίοθ ψύχειν 
ψυχᾶν, γρ]. 480, 959, Επτ. ΟΥ. 1802 
φονεύετε, καίνετε, ὄλλυτε. -- ἀμ- 
φάκει κέντρῳ: νοὶ. Ἀρ. 642 διπλῇ 
μάστιγι τὴν ἄρης φιλεῖ. Ὁ εΥ Τυθ1- 
βίδομο] (δα 823) Βαίθ Ζυγϑὶ κέντρα: 
ϑορῃ. Ο. ᾿. 809 διπλοῖς κέντροισι, 
ἴγστη. 125 μάσϑλητα δίγονον. -- 
γγδσεθη ἀεν ΝΥ Καπρ ψύχειν" ἀατοῃ- 
Βομϑαθγηἤ, ΠΒΟΒΠΘΥ πέφρικα, Ρ]δαΐ. 
Ῥβαυᾷ. 1216 τηῖμὶ... 1116... ΘΟΥ̓ Ῥ6Υ- 
{γι σοἕδοι) α. 2 ἄθπι Θδπσθη ΕΊ. 
Εππη. 1δὅ ἐμοὶ δ᾽ ὄνειδος ἐξ ὀνει- 
ράτων μολὸν ἔτυψεν δέκαν δι- 
φρηλάτου μεσολαβεῖ κέντρῳ 
ὑπὸ φρένας, ὑπὸ λοβόν. πάρεστι 
μαστίκτορος δαΐου δαμίου βαρὺ τὸ 
περίβαρυ κρύος ἔχειν. -- ΒΕΙ ἀθτα 
Ιπῆπ. Ῥχᾶβ. ψύχειν (Π8 0} μολεῖσϑ'αι) 
Βαῦ βῖσῃ ἀθν ἀβάδηκθ ἂπ 46 δῦρεη-, 

ὈΠΟΚΊΟμοη Ζαυβίαπα 
τηϑοῃΐ. 

6096. πρᾶξιν, τὸ πεπραγέναι: 
ΞΌΡΒ. ΤΎ8οἢ. 151 τὴν αὑτοῦ σκοπῶν 
πρᾶξιν, 298 ἀνδρὸς εὐτυχῆ κλύουσα 
πρᾶξιν τήνδε, ΑΙ. 190 ἥκει φέρων 
“Αἴαντος ἡμῖν πρᾶξιν ἣν ἤλγησ᾽ ἐγώ. 

6096. πρώ, τηδίσγθ, “γΟΥ ἊΘΥ 
Ζεῖθ᾽: ΟΒΌΡΒ. ΤΎΔΟΒ. 880. δέδοικα 
γὰρ μὴ πρὼ λέγοις ἂν τὸν πόϑον 
τὸν ἐξ ἐμοῦ, πρὶν εἰδέναι τἀκεῖϑεν 
εἰ ποϑούμεϑα. 

698. λέγ᾽, ἐκδίδασχε: γε]. 608 α. 
2 .50. 

100. ἐμοῦ πάρα κούφως, 81} 
68 ἀογ ἴο οὔ]ᾶαρ (655), ἀθπ ὙΠ ΏΒ0Β 
Ζᾳ οΥΓ]]6η. 
το 1. Υα]. 682 ἢ 

δοαπα σε- 

102. τὸν ἀμφ᾽ “ξαυτῆς ϑλον ἃ. 1. 
ἀμφ᾽ ἕαυτῆς τὸν ἑἕαυτῆς ἄϑλον 
ἐξηγουμένης. Ὅϊδ56. Ἐἠην τ Καπρ' 
468 Ρυβαικαῦβ δα α16 αἰ θαῦινθ 
Βεβιξτησηπηρσ 465 Βα] Κίβ οὐθν ΟὈ- 
6 Εἰ8 1ϑύ 61 ἄρῃ Ῥυβροβιθτ!οπθη ἐξ, 
ἀπό τ. παρά Ὀεδβοπάρηβ πᾶπῆρ απὰ 
σονδμη!οῃ (νρ]. Αρ. ὅ88 κῆρυξ 
᾿ἀχαιῶν χαῖρε τῶν ἀπὸ στρατοῦ ψ10 
ὃς κῆρυξ εἶ ᾿Αχαιῶν τῶν ἀπὸ στρα- 
τοῦ, Κνυῦρεου 1 8 ὅ0, 8, 10), Κοτητηῦ 
ἘΌΘΙ ΘΒ θ6ὶ δά θτθα Ῥγαροβιἑοποη 
γοῦ. ΥρΊ. ζΖ. Β. εὐσεβεῖν τὰ πρὸς 
ϑεούς ὅορῃ. ῬΆΠ). 1441. 

ἘΨΟ ΩΝ ΤΥ ΡΨ ΥΣ 

.ι δία 
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τλῆναι πρὸς Ἥρας τήνδε τὴν νεάνιδα. 
΄ 2 7 ΄ , . " " ΄ 

σύ τ΄. Ινάχειον σπερμα. τοὺς ἐμοὺς λόγους - ΘΦ Όι 

ϑυμῷ βάλ᾽, ὡς ἂν τέρματ᾽ ἐκμάϑῃς ὁδοῦ. 

πρῶτον μὲν ἐνθένδ᾽ ἡλίου πρὸς ἀντολὰς 
, Χ »͵, 7 2 ᾷ ῇ στρέψασα σαυτὴν στεῖχ᾽ ἀνηρότους γύας" 

Σκχύϑας δ᾽ ἀφίξῃ νομάδας. οἵ πλεκτὰς στέγας 
πεδάρσιοι ναίΐίουσ᾽ ἐπ᾽ εὐχύκλοις ὔχοις. τι0 

ἑκηβόλοις τόξοισιν ἐξηρτυμένοι" 
οἷς μὴ πελάξειν, ἀλλὰ γυϊ᾽ ἁλιστόνοις 

χρίμπτουσα ῥαχίαισιν ἐκπερᾶν χϑόνα. 

100. ϑυμῷ βάλε: γΡ]. ἀδ5 Ηο- 
ΤΠουῖβοη6 σὺ δ᾽ ἐνὶ φρεσὶ βάλλεο 
σῇσι (Δι άθυβ Οἁ. 1, 200 ὡς ἐνὶ ϑυ- 
μῷ ἀϑάνατοι βάλλουσι). Ζπὰ ἀσθι 
Ῥαίϊν ϑερῦ. 1048 χώραν τήνδε κιν- 
δύνῳ βαλεῖν, Βορῃ. ΡὮ1]. 67 λύπην 
πᾶσιν ““ργείοις, βαλεῖς, αν, ῬΒδπ. 
1585 σκότον ὄμμασι σοῖσι βαλών. 

108. στρέψασα (πϊομῦ Ὀ]οΙΒ τρέ- 
ψασα), Ὑ761] 10 516} νοῃ Ῥγοτηθίμθιαβ 
8Ὸ Ζιῦ βδιτθ τυϑπαρϑί. -- στεῖχε γύας: 
Ὑ5]. 881, ϑθρύ. 400 κλέμακος προσ- 
ἀμβάσεις στείχει, ἴῃ Ῥγοβῶ πορεύε- 
σϑαι πεδίον τι. ἀρ]., Κνῦᾶσου 1] 
8 46, 1, 2. -- 16 ξοΙσϑμᾶβ 560- 
ΘΥΔΡΒΊβομ Παγβίθ! πη σ, αι 8 τ- 
μοι τα. Πιομύππρσ σοϑιηιβομῦ, θυ 
δαΐ τη θθβυϊτατηΐθη ὑπαὶ τ Π5] ΟΠ ΘΥΘΗ 
ΝΟΒγΙομύθη πᾶ ΒΥ] απσθ ἀοΥ 
Καυξ]θαῦθ, τ ]ομ6 ἀθη Ἠδπα 6] γοη 
θη Β6]]ΘηΙβοθθη ΚΟΪ]ΟμΙθη. 81 
ΞΟΠ γΖθ ίθευθ 1η α16 πον] ΟΠ 61 
αθσθπηάθη πηὐουιθ]ίθη. Εἰγϑῦ Ηθγο- 
αἀοῦ Ὀγδομΐθ ἄθη Οὐ θομθη ὈΘβΟϊσητη - 
ὕθσθ ἃ. Ζαυθυ  ββϑιρθσθ Καυπαθ - ἌΌΘΥ 
Τιπα υπὰ ΠιΘ αὖθ πόγα ΠἸΘἢ γουη Ρομίτιβ. 

109. Υ!. Ηοπι. Οἁ. 13, 89 Σει- 
ρῆνας μὲν πρῶτον ἀφίξεαι. - Σκαύ- 
ἅγας νομάδας: Ηΐρροκν, ἀθ Ἀγ 98 
νομάδες, δὲ καλεῦνται ὅτι οὐκ ἔστι 
σφι οἰκήματα, ἀλλ᾽ ἐν ἁμάξῃσι οἰ- 
κεῦσι" αἱ δὲ ἅμαξαί εἶσι αἵ μὲν 
ἐλάχισται τετράπκυκλοι, αἱ δὲ ἑξα- 
κυλλοι᾿ αὗται δὲ πίλοισι περιπε- 
φραγμέναι" εἰσὶ δὲ καὶ τετέχνα- 
σμέναι ὥσπερ οἰκήματα, τὰ μὲν 
διπλᾶ, τὰ δὲ τριπλᾶ" ταῦτα δὲ καὶ 
στεγνὰ πρὸς ὕδωρ καὶ πρὸς χιόνα 
καὶ πρὸς τὰ πνεύματα, Ἠββιοα Ὀ6ὶ 

ϑίγαθου. Ῥ. 802 “γλαχτοφάγων εἰς 
γαῖαν ἀπήναις οἰκί ἐχόντων, ΗΘ6- 
τοῦ, ΤΥ 40 τοῖσι γὰρ μήτε ἄστεα 
μήτε τείχεα ἢ ἐκτισμένα, ἀλλὰ φε- 
ρέοικοι ἐόντες πάντες ξωσι ἵπποτο- 
ξόται, ζώοντες μὴ ἀπ᾽ ἀρότου, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ χτηνέων, οἰκήματά τέ σφι ἢ 
ἐπὶ ξευγέων, κῶς οὐκ ἂν εἴησαν 
οὗτοι ἄμαχοί τε καὶ ἄποροι προσ- 
μίσγειν:; 16 Ομ ΠΒ1028 ἀἴθθον 5ΚΥ- 
ὕποπ βθοῦ. Ηρτοᾶ. ΤΥ 19 δῃ: τὸ 
δὲ πρὸς ἠῶ τῶν γεωργῶν τού- 
τῶν Σκυϑέων (8 ΒοΥΥΒΙΠΘΠ685) 
διαβάντι τὸν Παντικάπην ποταμὸν 
νομάδες ἤδη Σκαύϑαι νέμονται, οὔτε 
τι σπείροντες οὐδὲν οὔτε ἀροῦντες. 

ΑὔοΥ οὐϑῦ Ηθγοαοὺ δᾶδ ἴῃτο Ὑγομη- 
5128 80 Ὀθβύϊπητηῦ: ΑΒΟΏΥ]ΟΒ ἀρηκὺ 
510}: ἀ1 686] θη ἴπὶ Νογάθῃ π8 16 81} 
Οοθδῃ, ΥΒ]. δύνα θοπ Ρ. 492 τὸ πρῶ- 
τον μέρος ἐκ τῶν πρὸς ἄρκτον με- 
ρῶν καὶ τὸν Ὠκεανὸν Σχυϑῶν τινες 
νομάδες καὶ ἁμάξοικοι, ΡΙΙη. Η. Ν. 
ΥἹ 20, 568 ᾿ῃμδὈ108. 0115 Ῥυ πη ῬΆΥΒ 
ἕν Βογυμῖοο ῬΙΟΙΠαὔΟΥΟ ΟὟ Πἶγα8, 
Ῥτοχίσηδ που] βϑθυηϊδ, σοπίϊαμη, 
ΑπΡΒγοροΡρ Βα ΡῚ δογίμδθ Ἰηδίἀ θα μα- 
ΤΩΘ 8 ΘΟΥΡΟΥΌΙΒ σϑβοθηῦθβ; ἰᾷ60 
1αχύα ναϑύδθ βο ὑπ 1}|68. 

112. πελάζειν -ος ἐχπερᾶν: ΥΒ]. 
Ἑυτα. 1007 τὸ μὲν ἀτηρὸν “χώρας 
πε τεζειν τὸ δὲ ἀξοϑητεῦν πέμπειν, 
Κυᾶρου 1 8 δῦ, 1, ὅ α. 1 8 δὅ, 1, 8. 

118. χρίμπτουσᾶ ΥΟΥ 6: Ζὰ 1028. 
ῥαχία: κυρίως δὲ πᾶς ὃ πετρώδης 
αἰγιαλὸς ῥαχία καλεῖται Εῤ, Μ. ». 
102, δ1. Υρ]. ΟΒΟΙΜΙ. ἔτ. δ. 119ῚΝ. 
(λίθοισι» γῆς ὀστοῖσιν ἐγχριμφϑεὶς 
πόδα. 
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λαιᾶς δὲ χειρὸς οὗ σιδηροτέχτονες 

οἰκοῦσι Χάλυβες. οὺς φυλάξασϑαί δὲ χρή. τιῦ 

ἀνήμεροι γὰρ οὐδὲ πρόσπλατοι ξένοις. 

ἥξεις δ᾽ Ὑβρίστην ποταμὸν οὐ ψευδώνυμον. 

ὃν μὴ περάσῃς. οὐ γὰρ εὔβατος περᾶν, 

πρὶν ἂν πρὸς αὐτὸν Καύκασον μόλῃς, ὀρῶν 

ὕψιστον. ἔνϑα ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος 130 

κροτάφων ἀπ᾽ αὐτῶν. ἀστρογείτονας δὲ χρὴ 
κορυφὰς ὑπερβάλλουσαν ἐς μεσημβρινὴν 

114. ΒΟΥ 5᾽πα συ ]βοῆθη 718 
α. 714 ϑυβθ διβροί ] θη, πὶ ἀθηθη 
οἷπθ νγϑιύθυθ ὑθσθηα σθηδϑηπὺ τγ81, 
Ὑ6]ΟΠ6 [ο, Ὑ]ΘΑ͂ΘΥ ΤΠΘ ΠΥ γσοῖὰ Οοθδῃ 
510}: Θη θυ θη, δα ΒΌ. ΘΠ Θη 50]] (νΡ]. 
πηΐθη πύου ἄθη Βυπομδυϊοκθη 68 
Προμ. λυόμενος ὯΥ. [Χὺ, οὔθ᾽ ΑΕΓ 
Ποῦ ψ01}} αἀ16 Ὑογβύθ]ὰηρ 61- 
ΘΟ Κθη, ἀαβ [ο, πϑο 61 516 Ἰἅπρβ 
αον Καβίθ 68. Οοθϑηβ ὃῃ ἀθη πο- 
τη ΒΟ Π6η Ἰκγίμθη νου θυ ρθΚοτα- 
τη6, 416 ΟΠ ὈΘΥ Π1ΠΚ5 6 ρ Ὶ 18.886, 
αἶδ0 ΖΦ ΊΒΟ θη 16 π 6 ΘΚγύμοη τ. θη 
ΟΠ ΔΙ θθση απ θιην σὺ σορθη Κ'ὕ- 
θη ϑηάθυθ, Ὀ18 516, 8 (θη ΕἾ (5 
ἩγὈγιβδίθϑ σϑκοσηθθη, ἀθββθη [Πἴδν 
δα ]δπρ σατη Καυϊκαβτιβ σ ΘΔ ηρΡ6, σγῸ 
ον ΗἩγὈτῖβίθβ θα βρυϊηρθη 50]] (7120). 
-- ὕνεν ἄθπ αδπού. λαιᾶς (μετα 
ρᾶς) χειρός α. ἃ. Κυᾶρον 11 8 4 
1, 8 τὰ. Βομποιαθσίη- Ν ΌΟΚ Ζὰ ἐοΡιν 
ΕΠ]. 900. 

11. ἴῃ ππβούοα ϑὑζοκο παροὺ 
ΒΟ οἷηὴ ΤΥ ΥΔΟΠγ5 1πΠΔ ΖΦ ΘΙ ΘΠ 
Επΐίβο ΠΥ ὨΙΟΥ͂, νρ]. ζὰ 2. 816 
Ἑϊρσοηὐ ΟΠ Καὶῦ ἀθ5 ϑἰοθθ ἀπᾶ᾿ 
416 ρυοίβθο Ζ8}1] ὅθ ΕΘΗ ΠΔΤΉΘΗ 
γϑυδηϊίβίθη 1ῃ αἰθβοὺ ΘΟΒ]] ΘΠ Πρ' 
ΖΘ] τ ΘΙ οἤΘυο ΑὉ ΓΙ βιησθη 818 1π 8η- 
ἄθύθῃ ΤΘ1]6η α16865 ϑέΐοικοθ (117, 
120, 121, 122, 129, 180, 7186, 188, 
198, 196, 806, 809, 811, 840, 847, 
849,81, 809). -- Χαλυβες: ΑΒοῃγ- 
105 πἰσητηῦ α16 ὙΥ Ομ β126 ἀον Ομδ- 
ἸΥΌΘΥ, 6 ]0Πη6 βοηϑὺ 50ἀ]10 σγοη 
ΒΟ νυ ΜΘΟΥΘ ΔηΡΘσΘ ΘΠ Ὑγ6Γ- 
θη (Ηρτοά. 1 28, δύγδθοη ρΡ. 618), 
1πὴ ποτα Ομ θη ΘΚ ΊΘη 8, Ὑ761] ΘΥ 
α16 ΟΠ ΔΙ ΟΣ 815 ΞΚγύμθη Ὀθὑγωομύθἑ 
(βϑερύ. 728 χάλυβος Σκυϑῶν ἄποικος) 
ὉΠ 1ῃγ Τιᾶπα ἐγ ρΊθιοι Βδ]0 τοῦ 
ἀογ αδθρομαᾶ, δ8 ΜΘΙΟΒΘΙ ἀοΥ 5Κγ- 

ἐβίβομθ ϑύδ] Και (νρ]. 801) -- 
ΚΘΗ Κοιῦ ψγὰν ἀ165 416 αορθηᾶ 
465 Ὅτε). 

717: Ὑβρίστην ποταμόν: ἀν 
Ξ680!. Ὀοπιθεκῦ: τὸν ἀράξην, παρὰ 
τὸ ἀράσσειν καὶ ἠχεῖν τὰ κύματα 
αὐτοῦ. 16 αἸΐθῃ ΒΥ κΙάγ θυ, πθ]ο 6 
ἡβριστήν Ἰάβθη, τηθίηὔθη αἶδο, ΟΥ̓ 
Τιομύου Βα 6 απΐϑυ ἀθπὶ το κβιο δ8- 
Ἰοβθῃ ϑὐγοιηθ᾽ θη Αγᾶχθθ νϑυβίδη- 
ἄθῃ σψϑσθα ον ΑὈΪοϊθαπρ ἀ68 Νὰ- 
ΤΏΘη8 ΨῸΠ ἀραάσσειν (υο]- Επδβύαϊῃ. 
σὰ ΠΙΟΏΥΞ. Ῥογῖθσ. 189 τοῦ δὲ 
Μασσαγετικοῦ τούτου ᾿άράξου μέ- 
μνηται καὶ Αἰσχύλος καὶ ἀρέσκεται 
καὶ ἐκεῖνος ἀπὸ τοῦ ἀράσσειν 
καλεῖσϑαι αὐτόν). ὕδθεν ἀἰθ γοι- 
βίβι ὰπρ ἀθ5 Ἀβοῆγίοβ σὰ 714. 
ὙΙΘΙ]οιοῦ Βαϊ ἀθὺ ΠΙΘ ὔΟΥ σοπ 
ἄθιη ΒἸ.5886 ΤΈυΘΚ οὐ τ θη, γΘ] ΟΠ ΟΥ 
1π| ΕὙΠΒΊΔὮγ 6 Γγο θυ] ἢ ΦηΒο 110 
τι. 8165. τηϊῦ 8108 ξογίγει δῦ (γρ]. 
Βοάοηβίραίβ αϑαϊομῦ, ον Τ υθκς. 

118. εὔβατος περᾶν: δὰ 106. 
119: πρὸς αὐτὸν Καύκασον ἔνϑα 

ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος ἀ. 1. πρὸς 
αὐτὸν τὸν τοῦ Καυκάσου τόπον 
ἔνϑα ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος “Ὀ6- 
νΟΥ ἀπ ΖῈΥ (66}16 ββ] υϑὺ δῇ (δὲ 
Ηδμθ ἀὯ65 Καυκαβὰβ ροϊδηρὺ Ὀϊδβύ᾽ : 
αὐτόν σομῦτῃ ἄθιη ϑ΄'πηπθ π80 ἢ 
ζὰ ἔνϑα ποταμὸς ἐκφυσᾷ μένος 
τι. βούψὺ α16 Θυθ]]6 ἄθιηὰ μοῖΐθ- 
Το [υἷθ ἀθ5 ΕΒἼυ8868 οπέρσθρθῃ. 
δ γ ΘΙομίθυ βομοιηῦ 5106 α16 [δ ρ6 
465 Καυκαβαβ 5 β. 0} σορ ἄθια 
δίαπαοτῦ ἀθ5 Ῥγου θύῃ 18 τι.) 1716 δι18 
ἄθα ΕοΙσοπάθῃ πϑυγοιρθμύῦ, πότα- 
110 σοπὶ Αϑουβομθη ἃ. ΟΠ ΔΥΖΘΗ 
Μρϑθὺθ σϑάδομῦ Ζὰ πδῦθηῃ. 
122 ἔ. ὑπερβάλλουσαν (πἰομὲ 

ὑπερβαλοῦσαν), ν)61] α16 Βιομύθηρ' 
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βῆναι κέλευϑον., ἔνϑ᾽ ᾿Ζμαζόνων στρατὸν 
ἥξεις στυγάνορ᾽. αἱ Θεμίσκυράν ποτὲ 

κατοικιοῦσιν ἀμφὶ Θερμώδονϑ'. ἵνα 12 οι 

τραχεῖα πόντου Σαλμυδησσία γνάϑος 

ἐχϑοόξενος ναύταισι. μητρυιὰ νεῶν" 

αὗταί σ᾽ ὁδηγήσουσι καὶ μάλ᾽ ἀσμένως. 
ἰσθμὸν δ᾽ ἐπ᾽ αὐταῖς στενοπόροις λίμνης πύλαις 

Κιμμερικὸν ἥξεις. ὃν ϑρασυσπλάγχνως δὲ χρὴ 180 

λιποῦσαν αὐλῶν᾽ ἐχπερᾶν Μαιωτικόν᾽" 

ἔσται δὲ ϑνητοῖς εἰς ἀεὶ λόγος μέγας 

ΒΟΠῸῚ ἴπ| {Πθογβύθ σθη ΡΘ ΟΠΠΠΘΗ 
ψΜΘτάθη 50]]. --- ἔνϑα: πϑὸῃ 41 
ἀρηκὺ Αβομυ]οβ δ ΚΟΙΟΒ18. 

124. Θεμίσκυραν --- ἀμφὶ Θερ- 
μώδοντα: 16 ϑὅᾶρθ Κοπηῦ αἴθ Ηβθι- 
τηϑὺ ἀ6ΥΓ ΑΠΊΒΖΟΙΘΠ [6118 ἃ ΕἼ] 5856 
ΤΗθυτηοάοη, ὈΘΒΟΠΕΙΒ 1ἢ ἀοΥ δίααέ 
ΤΆ ΘΙ ἸΒΚ γα, (ϑίταθοι Ρ- ὅ0ὅ τὴν δὲ 
Θεμίσκυραν καὶ τὰ περὶ τὸν ,Θερ- 
μώδοντα πεδία καὶ τὰ ὑπερκείμενα 
ὄρη ἅπαντα Δμαξόνων καλοῦσι καί 
φασιν ἐξελαϑῆναι αὐτὰς ἐνϑένδε), 
[6115 ἴτὴ ϑΚυυμθη]παθ ἅτ ἀβονυ- 
ΒΟθῃ Μρϑοὺ ὑπα 81 Ταπδῖ5. [16 
ουβίθσθ νπάσπρ ἋοΥ ϑαρθ 1δῦ β61 
Ηομιοὺ αἴθ σου] μογο πα Ὀ6- 
Καπηΐθτθ. Ἐϊηθη ὙΝΊΔΘΥΒΡΥΟΠ6 τηϊῦ 
1ῃγ οπὐσοιὺ ἀοὺ ΠΙΟΠὐΘΥ ἀασο 416 
ΑΠμϑῃμη6. Θἰπμ ̓ βρθουθη ἀυβπϑη- 
ἄθγαπρ. Ὀτηρθκοηγῦ Κοιησηθη Ηθγοά. 
ΙΥ͂ 110 ἀϊ6 Απιβσοπθη γοῖὶ ΤΉΘΙ. 
τηοᾶοι 8η (88 Αβονβομθ Μεγ. -- 
Ζὰ στυγάνοραι γ6]. ΒΌΡΡΙ. 281 καὶ 
τὰς ἀνάνδρους χρεοβόρους ᾿“μαζό- 
νας. )85 ἨοτμοΣΊΒΟ 8 Ἐριῃϑίοῃ 
θυ Ατπδζοπθη ἀντιάνειραι(!]. 8,189), 
ὙΘΙΟΠΘ5. , ΤΠ ΠΘΥΡΊΘΙΟὮ “' Ῥϑαδαξοῖ, 
ψὰγθ νῸ ΤΠ ΠΟ ΘΗ πηδπηδγξοϊ πα: 
16“ οὐκιᾶνῦ. Ὑρ]. ὅ9 80]. αἵ ἔσαι 
καὶ ἐναντίαι τοῖς ἀνδράσιν. 80 
Βοῃθίηῦ 68 δ 0) ΑΒΟΉγ]Ὸ5 δυΐσοίαίβ᾽ 
Ζὰ ΠΘΌΘΗ. 

125. ἵνα -- Σαλμυδησσία γνάϑος 
στοῦ ποῦ δἰπθ πϑ μου Βοβὑτητηπηρ' 
χὰ Θερμώδοντα, ϑ8οπάθηη Ζὰ αΕΥ 
Θθησθη Απσθῦθ ἄον ΟΠ μβιῦσθ ον 
ἈΠ ΖΟΠΘΗ, ὉΠῚ ἸΠΠ6η οἷπθ ψϑιῦθυ 
Αὐβαάθῃπαηρ Ὀθίζα!θσθὴ (πὶ θη 
ΤΒθυοοη. Ὁ15 ἀΔὨϊη, νγο7), νἹΘ]]οΙομῦ 
ἴῃ ᾿υδοκβιομὺ διῇ Π. 8, 181 οἵ ῥα 
τότ᾽ ἐστρατόωντο παρ᾽ ᾿ὄχϑας ΖΣαγ- 

γαρίοιο. . ἤματι τῷ ὅτε τ᾽ ἦλϑον 
᾿Δμαζόνες ἀντιάνειραν ἃ. Οἢπ6 Βε6- 
Θομύαπρ ΟὐΘΥ Καπηΐηῖβ ἀθὺ Ὀθαθτ- 
ὕθπάθη πύϊουππαηρ: ἀρ μη ϑδ]ταγ- 
4165508 1ϑῦ 80} δίγαθοη Ρ. 819 ἔρημος 
αἰγιαλὸς καὶ λιϑώδης; ἀλίμενος, 
ἀναπεπταμένος πολὺς πρὸς τοὺς 
βορέας σταδίων ὅσον ἑπτακοσίων 
μέχρι Κυανέων τὸ μῆκος (νοῃ ἀδΥ 
Τιαπαβριύθ ΤΉ 185 Ὁ15 σατη ΤΉ γα ῖ- 
ΒΟΠ6η. Βοβρογβ). Υρ)]. ϑορῇ. Απί. 
960 παρὰ δὲ κυανέων σπιλάδων 
διδύμας πέτρας ἀκταὶ Βοσπόριαι ἰδ᾽ 
ὃ Θρῃκῶν Σαλμυδησσός, ΧοΠΟΡΒ. 
Αμᾶρ. ΥὙΙ ὅ, 12 Σαλμυδησσόν, 
ἔνϑα τῶν εἰς τὸν Πόντον πλεου- 
σῶν νεῶν πολλαὶ ὀκέλλουσι καὶ 
ἐκπίπτουσι" τέναγος “γάρ ἐστιν ἐπὶ 
παμπολὺ τῆς ϑαλάττης. 

121. μητρυιά: ΥΡῚ. Ηθ8, Υ. Ἐπ Ὲ 
820 ἄλλοτε μητρυιὴ πέλει ἡμέρη, 
ἄλλοτε μήτηρ. 

128. μάλ᾽ ἀσμένως: 
ἀστεργάνορα (898). 

129. λίμνης (ΠῆὨαιώτιδος) ἀυτοῖ 
Ἃδ5 ΕοΙσθθθ σθηδθπθῦ ὈΘβὑϊπητηΐ, 
γρ]. 864. 

190. ΚΑιμμερικόν: ἀ6Υ Εἰηζίρθ 
Τα Κύγ!αβ ἴτὰ ογβϑύθη Επΐβθ, ἀθὺ ἴῃ 
ὌΠΒΘΥΘΙῚ ὐϊοκθ γουκοτημιῦ, νρ]. Ζὰ 
18. -- ὕει. ὃν ϑρασυσπλάγχνως 
(Ξοο]. καρτερικῶς, ὈΘ θυ ί) λιποῦ- 
σαν χρή σε ἐκπερᾶν αὐλῶνα Μαιω- 
τικόν. 

181. αὐλῶνα (οἰσθοηθ! οι ἡ ΤΠΔ]- 
σγταπα 7) σοῦ Μίβουθ πο} ϑΌΡΗ. 
ΠΎΔΟΙ. 100 ποντίας αὐλῶνος. Ηϊεν 
ἰδῦ ἀθὺ ϑυμα (ἀ16 ϑίγαίβθ γοῃ 
Κουύβομ) σϑιιθιηῦ (Ἰοὺ ἀδ8 Αβονυ- 
508 66. 86] 050). 

182. λόγος μέγας, Θἷπο δα οι 8 

στυγάνορες 
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τῆς σῆς πορείας, Βόσπορος δ᾽ ἐπώνυμος 

κεκλήσεται. 

ἤπειρον ἥξεις ᾿4σίδ᾽. ἄρ᾽ ὑμῖν δοκεῖ 
λιποῦσα δ᾽ Εὐρώπης πέδον 

6} 
ς - “- , 2 ἃ ἤ 7 "τ -- ὁ τῶν ϑεῶν τύραννος ἐς τὰ πάνϑ' ὁμῶς 
βίαιος εἶναι; τῇδε γὰρ ϑνητῇ ϑεὸς 

2 - , ϑυνΣ , 
χρήξων μιγῆναι τάσδ᾽ ἐπέρριψεν πλάνας. 

πικροῦ δ᾽ ἔκυρσας, ὦ κόρη. τῶν σῶν γάμων 

μνηστῆρος. οὺς γὰρ νῦν ἀκήκοας λόγους, 140 

εἶναι δόκει σοὶ μηδέπω ᾽ν προοιμίοις. 

1. 

ΤΗΡ. 

ΒῈΣΖ ΄ ἢ ς 

ἰώ μοί μοι. ξῆή. 

σὺ δὴ κέκραγας κἀναμυχϑίζῃ" τί που 

δοάσειο. ὅταν τὰ λοιπὰ πυνϑάνῃ κακά: 
5 Ἵ ἡ 

ΧΟ. 

ΠΡ 

1. 

ἦ γάρ τι λοιπὸν τῇδε πημάτων ἐρεῖς: τ4ῦ 

δυσχείμερόν γε πέλαγος ἀτηρᾶς δύης. 

τί δῆτ᾽ ἐμοὶ ζῆν κέρδος, ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τάχει 
ἔρριψ᾽ ἐμαυτὴν τῆσδ᾽ ἀπὸ στύφλου πέτρας. 

ὕπου]οξοναηρ;, 6]. ΞΟΡΒ. ΑΙ. 220 
ἀγγελίαν ες τὰν ὃ μέγας μῦϑος 
ἀέξει (465 σ]οεϊσθῃαοπαθ Πα θη). 

5.9: Βόσπορος: α16 ΕἸ γτΟ]ΟΡῚΘ 
βοὸς πόρος (τῆς σῆς πορείας) Ὁθ- 
βὐϊτησηΐθ ἴῃ ΟΟΥ ἥἕαρθ ζιση 161] 416 
Βιοδίππρ ἀου [σσθη ἀθγ Το. ἴῃ ὑγιγκ- 
ΤΟ Κοὶῦ πγὰῦ Ζ. Β. ἀον ΤῊ γ ΚΙΒΟΠ6 
ΒΟΒΡΟΥΒ, ΜΘΙΟΠΘΥ γοΥυΖαρ ΒΥ 156 
Βϑίῃθη Νϑιῆθῃ ἄθιῃ ἴΠρουσαπρ ΔΘΥ 
Το γογάδῃκθη 5011 06, θοῦ ἀοΥ αδιῖιη 
Ἑκάτη Φωσφόρος (ἀϊΔ] 6 ΚύΒοῃ. Βοσ- 
πόρος), ΘΙΟΠ6 ἀοτὺ γευθῃχσὺ ψυταθ, 
Ῥαπϑπηῦ. 

184. λιποῦσα δ᾽ Εὐρώπης πέδον: 
ΔΘΥ ΚΙπητηθυίβοη6 ΒΟΒΡΟΤῸΒ οὖ 8180 
ΠΟΥ 818 ατθῆζθ γσορ Εὔτορδ {. 
Αβίθῃ, υρὶ]. 790. ἀθυόμη!οἢ σῖτα 
ἄρον ῬΠαβὶβ 818 ΟὝΘηΖΘ ΘΏΡΘΡΘΌΘΩ, 
ΘΟ ἴτπη Προμ. λυόμενος ΕῪ. 1, τρ]. 
Ἡδτυοά. 4, 45. Α116 ὈΙΒΠΘΥ σοπαπηΐθῃ 
ὈνΠἸομ Κοιίθη πγουάθη ἀθιομθ ἢ 818 
Ζὰ Βαγτορῶ σεομῦτισ Ὀοἰγαομίοῦ (νο]. 
φᾷ 651). : 

188. ἀρ᾽ ὑμῖν δοκεῖ: ἄρα φαγθϑυ- 
ΒΙΟΒΠΙΟΩ ἐὰν ἀρ᾽ οὐ (πῖ6 -Π6 τὰν 
ΠΟΘ): ὙΡΊ. ΞΡ. 0. ΒΗ, 822 ἀρ᾽ 
ἔφυν κακός: ἀρ᾽ οὐχὶ πᾶς [ΩΝ 
Ο. Κ. τό8 ἀρ᾽ ἄϑλιον τοὔνειδος. 
ὠνείδισ᾽ εἰς σὲ κἀμὲ καὶ τὸ πᾶν 

γένος; 180 ἀρ᾽ ἂν ματαίου τῆσδ᾽ 
ἂν ἡδονῆς τύχοις: Κυΐρσον 1 8 69, 9. 

180. ὁμῶς, ὁμοίως: Ἐϊαπι. 887 
δυσοδοπαίπαλα δερκομιένοισι . "αὶ 
δυσομμάτοις ὁμῶς, θ96 τό τ΄ ἦμαρ 
καὶ κατ᾽ εὐφρόνην ὁμῶς, 1:.-1 809 
ἄμφω ὁμῶς ϑυμῷ φιλέουσά τὲ 
κηδομένη τε. 

141. ἐν προοιμίοις εἶναι πῖρο ἔν 
τισιν ἀριϑιμεῖσϑαι “ σὰ ἄθη προοίμια 
σομόγθῃ, 818 προοίμια, σοϊτοη". γα]. 
ΡῬειβ. 485 εὖ νῦν τόδ᾽ ἴσϑι μηδέπω 
μεσοῦν κακόν, Εμγ. Μαοᾶ. 60 ἐν 
ἀρχῇ πῆμα κοὐδέπω μεσοῖ. ὕθογ 
416 Αρμϑγοβϑιβ Κυᾶρϑν 1Π 8 14, 9, ὅ. 

π4δ. τῇδε σομονὺ σὰ λοιπόν. 
π48. ΟῚ: ϑορῦ. 168 κακῶν δ᾽ 

ὥσπερ ἡ άλασσα κῦμ᾽ ἄγει" τὸ μὲν 
πίτνον, ἄλλο δ᾽ ,ἀεέρει τρίχαλον 
Ἧ11:) ΘΌΡΡΙ. 410 ἄτης ἄβυσσον πέ- 
λαγος ες ἐσβέβηκα κοὐδαμοῦ λιμὴν 
κακῶν. 

π41. ΥΕΙ. ΕἘπν. Μρᾶ. 14 τί δέ 
μοι ξῆν ἔτι κέρδος; 1917 ἴτω" τί μοι 
ζῆν κέρδος; 

148. στύφλον ἢ στυφελόν᾽ τραχύ, 
σπληρόν ἨεΒΥΟΙ., γ8]. Ρϑῖβ. 808 
στύφλους͵ παρ᾽ ἀκτάς, 9064 στυφε- 
λοῦ ἐπ᾽ ἀκτᾶς. 
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ὕπως πέδοι σκήψασα τῶν πάντων πόνων 

ἀπηλλάγην; κρεῖσσον γὰρ εἰσάπαξ ϑανεῖν 10 
5, ἢ τὰς ἁπάσας ἡμέρας πάσχειν κακῶο. 

ΠΡ. ὦ δυσπετῶς ἂν τοὺς ἐμοὺς ἄϑλους φέροις, 
ὅτῳ ϑανεῖν μέν ἐστιν οὐ πεπρωμένον" 

αὕτη γὰρ ἦν ἂν πημάτων ἀπαλλαγή; 

νῦν δ᾽ οὐδέν ἐστι τέρμα μοι προκείμενον Τδῦ 

μόχϑων, πρὶν ἂν Ζεὺς ἐχπέσῃ τυραννίδος. 
1ῷ. ἦ γάρ ποτ᾽ ἔστιν ἐκπεσεῖν ἀρχῆς 4 ία; 
ΠΡ. ἥδοι᾽ ἄν, οἶμαι, τήνδ᾽ ἰδοῦσα συμφοράν. 
1. πῶς δ᾽ οὐκ ἄν, ἥτις ἐκ Διὸς πάσχω κακῶς: 
ΠΡ. ὡς τοίνυν ὄντων τῶνδέ σοι μαϑεῖν πάρα. 100 

1Φ. πρὸς τοῦ τύραννα σκῆπτρα συληϑήσεται; 

ΠΡ. πρὸς αὐτὸς αὐτοῦ κενοφρόνων βουλευμάτων. 

1.2. ποίῳ τρόπῳ; σήμηνον, εἰ μή τις βλάβη. 

ΠΡ. γαμεῖ γάμον τοιοῦτον ᾧ ποτ᾽ ἀσχαλᾷ. 

149. ὅπως ἀπηλλάγην: κὰ 157. 
1ῦ8. θανεῖν μέν, 815 ΓΘ ΠΏ Το]σύθ: 

τέρμα δὲ μόχϑων οὐδέν ἐστι προ- 
κείμενον. 

164. Ζὰ ἀθπι ἀιθάδμκθη υρ]. ΘΟΡΒ. 
ΤΎΔΘΒ. 1178 τοῖς γὰρ ϑανοῦσι μό- 
χϑος οὐ προσγίγνεται, Ε].11τ0 τοὺς 
γὰρ ϑανόντας οὐχ ὁρῶ λυπουμένους. 

δῦ. νῦν δέ, ὨΌΠΟ ΥΕΤΟ, ΘΟ ἢ 
ἄθτῃ αφάδηκθῃ εὖ ϑανεῖν πέπρω- 
μένον ἦν, αὕτη ἦν ἂν πημάτων 
ἀπαλλαγή. -- ὉΜΕῚ: 251. 

1ῦ6. πρὶν ἂν ἐκπέσῃ τυραννίδος 
μοιίβῦ 65. ἈΪΘΥ", Πα ΘΥΒ 818 2ῦ8, πὶ 
ΘΒΘΠΟἢ ἅδῃ ΒΟΒ]οῖθυ 468 δέξθυβ 8ῃ- 
σοαρσαύθοίθη. (ἀμ ΘΙ τ 5865 οὑνγᾶβ Ζὰ 
Ἰὰρίθη ὑπὰ αἴ16 Οδίδῃσ, αἷ6. ἀθιὰ 
Ζθι8 ἄτοιθ, πᾶ ΠΕΥ Ζῃ ὈΘΖΘΙ ἤθη. 
Ιῃ ὙΥΔμυμοῖῦ ἰδ ἀουῦ πλὴν ὅταν 
κείνῳ δοκῇ ΥἹολορσου ἀπα ἄδθιη Ετ- 
ἔο]56 θη θρυθομθ μου Θοβασύ, σϑῃ- 
το ἐκπεσεῖν τυραννίδος ΕΟἷπθ 

. ὈΙοίβο Μδρ] ΟΠ κοῦ δῦ, θη πἰομῦ 
ἴῃ ἘΠ] πη σού. 

100. ΥὙεὶ. ΒΟΡΒ. ΑἹ. 281 ὡς ὧδ᾽ 
ἐχόντων τῶνδ᾽ ἐπίστασϑαί σε χρή. 
ΝΘ ἄθτὰ ὙοΥμουρθμθμάθηῃ Κῦπηϊθ 
τα ὡς τοίνυν ὄντων σοι γεγαϑέ- 
ναι (αἰξίβοῃ ἐν γεγηϑέναι) πάρα 
ουυγαγίθη. ΥΩ]. ϑορι. Αἱ. 981 ὡς 

Ἀξοησυοβ, Ῥχοτμθίμθαβ. 8. Αὐῆ, 

ὧδ᾽ ἐχόντων πάρα στενάξειν (πϑρθῃ 
4Ὧ65 ἔθ ῃ]θηάθη τῶνδε γρὶ]. Κυῶρου 1 
8 417, 4. 8). 

101. τύραννα σκῆπτρα: τ]. 
ΞορΡἢ. Απύ. 1169 τύραννον σχῆμα, 
ΕΓ. ΑΠαΥ. 8 τύραννον ἑστίαν, Η!ΡΡ. 
848 τύραννον δῶμα." Τύραννος 1ϑῦ 
ὙΨ18 δοῦλος, κασίγνητος, γέρων πα 

0 α΄ἷ6 ΝΟ] ΚΟΥ μδθη οἷπ ὙΥ οτΐ, 
ἀθββθῃ Βραθαϊαπρ ζυίβομπθα ΒιὉ- 
βύμηθιν τι. Α α]ε Κύὶν Βομσχαπκῦ. ὙΠ ]. 
Αρ. 160 γέρων λόγος, ἴτριη. 581 
γέρον γράμμα (Οδ.μ}]. 68, 46 οπαγέα 
Ἰοαπαῦτι ἀπ α8), ἔρτῃ. 892 κάπηλα 
τεχνήματα. 

102. πρὸς αὐτὸς αὐτοῦ: δ8 
Μούγατη νγᾶγαθ ἀ16 ϑέθι]πηρ αὐτὸς 
πρὸς αὑτοῦ γοτίταρθῃ, ΔΌΘΥΙ α18 Ζυ- 
ΒΘ ΘΒ 8] ] πηρ νὸν αὐτὸς αὐτοῦ 
βοᾶτε ἀθὰ ἀθαάδηκθη ἃ. αἰθ6 Ἰγομῖθ 
465 Οθαδη 68: Ὑ6]. Ζὰ 19 ἃ. Αρ. 
886 τοῖς τ᾽ αὐτὸς αὐτοῦ πήμασιν 
βαρύνεται, ϑορῃ. ΑἹ. 1182 τούς γ᾽ 
αὐτὸς. αὐτοῦ πολεμίους, Ο. Κ. 929 
σὺ δ᾽ ἀξίαν οὐκ οὐσαν αἰσχύνεις 
πόλιν τὴν αὐτὸς αὐτοῦ, 18δ0 τὸν 
αὐτὸς αὐτοῦ πατέρα τόνδ᾽ ἀπή- 
λασας. 

108. εἰ μή τις βλάβη: γ9]. 190. 
104. ἀσχαλᾷ: Κυᾶρθν [1 8 58,1,1, 

᾿ 



οβ ΑἸΙἸΣΧΥΛΟΥ 

1. ϑέορτον ἢ βρότειον; εἰ ῥητόν, φράσον. τοῦ 

ΠῚ. τί δ᾽ ὅντιν᾽; οὐ γὰρ ῥητὸν αὐδᾶσϑαι τόδε. 

1ῷ. ὦ πρὸς δάμαρτος ἐξανίσταται ϑρόνων; 

ἽΤΓΡ. ἣ τέξεταί γε παῖδα φέρτερον πατρός. 

1ῷ. οὐδ᾽ ἔστιν αὐτῷ τῆσδ᾽ ἀποστροφὴ τύχης: 

ὙΠ} οὐ δῆτα. πλὴν ἔγωγ᾽ ἂν ἐκ δεσμῶν λυϑείς. {τ 

Ιῷ. τίᾳ οὖν ὃ λύσων ἐστὶν ἄκοντος Ζιός; 

ὙΠῸ τῶν σῶν τιν᾽ αὐτὸν ἐχγόνων εἶναι χρεών. 
Ιῷ. πῶς εἶπας; ἦ ̓ μὺς παῖς σ᾽ ἀπαλλάξει κακῶν: 

ΠΡ τρίτος γε γένναν πρὸς δέκ᾽ ἄλλαισιν γοναῖς. 

1. ἥδ᾽ οὐκέτ᾽ εὐξύμβλητος ἡ χρησμῳδία. ττῦ 

ΠΡ, καὶ μηδὲ σαυτῆς ἐκμαϑεῖν ζήτει πόνους. 

1Ιῶ. μή μοι προτείνων κέρδος εἶτ᾽ ἀποστέρει. 

γϑ]. Επτ. ῬΒῦπ. 638 οὐ γὰρ οἶδ᾽ εἴ 
μοι προσειπεῖν αὖϑις ἔσϑ᾽ ὑμᾶς 
ποτε. 

τθῦ. ϑέορτον: ΥΕ]. 110. 
166. τί δ᾽ ὅντιν᾽: Υ8]. ϑορῇ. 

Ο. Π. 1066 τί δ᾽ ὅντιν᾽ εἶπε: Ὅν- 
τινα, ὈΘφΙθ αὐ 8108. δῖ α16 ΕἾαρΘ 
ϑέορτον ἢ βρότειον: τί δ᾽ (νὰβ 
8011 65 τητὖῦ (ΘΓ Ετασθ᾽ ) ὄντινα ,γά; 
μον γαμεῖς -- γάρ: Μ81] τί δ᾽ 
ὅντιν᾽ : οἷπθ ἀθυείβαπρ δαὐμδ]. 
- ῥητὸν αὐδᾶσθϑαι: γρ]. ΑὐἹβίορῃ. 
Αν. 1718 οὐ φατὸν λέγειν, ΟτΡΗ. 
Ατρ. 981 οὐ φατὸν εἰπεῖν, ΘΌΘΗ 
Επγ. ΒΆΚΟΙ. 412 ἄρρητ᾽ ἀβαλκχεύ- 
τοισιν εἰδέναι βροτῶν. 

707. ἐξανίσταται: τ ρθη 4685 Ργδ- 
5618 τοὶ. φυγγάνω 618. 

108. ΥΒΊ. ΕἸη]οἰδαησ ὃ. 16; (885 
Ὑγονῦ φέρτερον ΘΙ ΠπποΥῦ δἢ ἀϊ8 Ὀ6- 
ἰγϑδπαθ 5 6116 γορ Ριπᾶδυ (απύθῃ 
Ζὰ 924). 

τῖο. ἄν “ἘΠΈΘΥ Ὁταηβίαπα θ᾽ (ἔγωγε 
ἀποστροφὴ ἂν εἴην ἐκ δεσμῶν λυ- 
ἁλ είς). 

πτῖ ἢ. ὃ λύσων: χὰ 21; 4845 Ο᾽- 
76 Κῦ δγρϑμηψῦ 810} νομ βεὶβύ, τυρ]. 
Ὁ, τα. 176, 3317, 121, 188, 888. -- 
Ιο βαρὺ οὐαὰῦὸ πιγὰ Ἃ108 ᾿Ἰὅβθη 
Κὄμποπ ΜΊΔΟΥ θη Δ  Π]Θη 4685 Ζθαβ', 
ἴῃ ἄθπι ϑ΄πηθ ἡ ῃϊθτηϑηα πα αἸΘἢ 
Ἰόβθπ Κὔππθης. θᾶγατη Καπη Ρτο- 
τηθύβθυβ ομπθ Ηὔοκβιοιὺ δαΐ ἄκον- 
τος Ζιός πὺν {Πουγαβοῆσπρ ἀθιὺ [ὸ 
δαύνγουίθη: ,,» 5. ἀθίπθια Θβο] θοῦ 
5011 ἀθὺ βϑίῃ, (δύ τῇ} Ἰὔβθῃ τψῖγα“. 

Ιῃ ὙΥΠΚΙΠΟΒΚοιῦ ουξοϊσὺ ἴτὰ ἔο]σθη- 
ἄθῃ ϑυῦοκ ἀ16 Τιὔβαπρ πἰομὺ ἄκον- 
τος Διός, ΒΟΠάθση Ἅ16 61 Ηροβιοα 
ΤΏΘορ. 629 οὐκ ἀέκητι Ζηνὸς Ὀλυμ- 
πίου ὑψιμέδοντος. 

1τ4.. ἀπὸ Ἰοῦς Ἔπαφος,͵ οὗ Λι- 
βύη, ἧς Βῆλος, οὐ “4αναύς, οὗ ὝὙπερ- 
μήστρα ἡ μὴ Ἀτείνασα τὸν “υγκέα 
τὸν ὁμόξυγον, ἧς Ἴβας, οὗ ΠΙροῖτος, 
οὗ ̓ ἀκρίσιος, οὐ “ανάη, ἧς Περσεύς, 
οὗ Ἠλεχτρυών, οὗ Δλαμήνη, ἧς 
Ἡρακλὴς 8680]. 

, 

πτῦ. οὐκέτ᾽ “τπἰοηῦ τηθῃτ᾽ π|ῖθ 
485 ὈΙΒΠοΥ Οϑοῖθπθετίθ. εὐξύμβλη- 
τος: τῷ]. ἀξύμβλητον ἀνϑρώπῳ 
μαϑεῖν ΞΟΡΒ. Ττδο. 694, εὐξύμ- 
βολον τόδ᾽ ἐστὶ παντὶ δοξάσαι ΟΡο. 
1τ0. 

110 1. καὶ μηδὲ σαυτῆς --: ἃ. 
ΘΌΘΗ ποὺ αἀοίῃ Πι61ἃ νρϑυ]αηρα Ζὰ 
οὐδηγθαἤ᾿ ἃ. ἢ. “ἀὰ γουβύθηβϑυ ἀ1686 
ΝΥ δἰββδσαπσ ποῦ, τ. νὔγαθβὺ ἀὰ 
516. Ζῇ ΟΥ̓ ΠΥΘη υϑυ δ σθη, 850 τ ὔγ- 
ἀεθὺ ἀὰ δ! ἀρῖπ δἰρθηθβ Πιοϊᾶ 
ουΐβτθη ψΌ]]θη; ἀρ αἴ6 Βτ- 
ΚΙδγσπρ ἀθυβθΊ θη Κϑηη πΙομ ΟἤΠ6 
16 ψουνκάπαϊσαπρ ΑΘΥ αἷν Ὀθνου- 
βίθθπᾶθη Θπαβ]θη σ᾽ βομθμθπ΄. ΥΩ]. 
624. --- προτείνων ἃ. 1. “ΒΡΙ6Ρ16 ΤῊ]Γ 
πἰοηῦ ἰαηρθ δίπθη ΘΟ ΠΏ ΨΟΥ͂, ὉΠῚ 
πη ΒΟὨ]Π1Θ[5116}} ταῖν γουσαθηὐπα]θα᾽. 
Ὁ ἔϊουβ βίϑμῦ ἀ88 Ῥγάβθηβ 468 Ῥαγέϊ- 
οἷ Ρ8 ΥΟΥ εἶτα Μῖθ ΒΌΡΒ. ΑἹ. 408 
καὶ δρῶν τι χρηστὸν εἶτα λοίσϑιον 
ϑάνω; 

ς 

ἀνα δ “Ὁ 
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ἐμοὶ χάριν 

ΠΡ. δυοῖν λόγοιν σε ϑατέρῳ δωρήσομαι. 

142. ποίοιν πρόδειξον αἵρεσίν τ᾽ ἐμοὶ δίδου. 

ΠΡ. δίδωμ᾽" ἑλοῦ γάρ, ἢ πόνων τὰ λοιπά σοι 180 
φράσω σαφηνῶς ἢ τὸν ἐκλύσοντ᾽ ἐμέ. 

ΧΟ. τούτοιν σὺ τὴν μὲν τῇδε. τὴν δ᾽ 

ϑέσθϑαι ϑέλησον, μηδ᾽ ἀτιμάσῃς λόγων" 

καὶ τῇδε μὲν γέγωνε τὴν λοιπὴν πλάνην, 

ἐμοὶ δὲ τὸν λύσοντα᾽ τοῦτο γὰρ ποϑῶ. Ἰ8ῦ 
ΠΡ. ἐπεὶ προϑυμεῖσϑ'᾽. οὐκ ἐναντιώσομαι 

τὸ μὴ οὐ γεγώνειν πᾶν ὅσον προσχρήζετε. 

σοὶ πρῶτον, ᾿᾽Ιοῖ. πολύδονον πλάνην φράσω, 

ἣν ἐγγράφου σὺ μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. 

ὅταν περάσῃς ῥεῖϑρον ἠπείρουν ὅρον. 190 
πρὸς ἀντολὰς φλογῶπας ἡλιοστιβεῖς 

το 3: τ: Ἔ εν 

πόντου περῶσα φλοῖσβον, ἔστ᾽ ἂν ἐξίκῃ 

7118. ὕρθον ἀϊθβο Κοηβένα Κίϊοη γοα 
δωρεῖσθαι νο]. Κυᾶρεν 1Π ὃ 48, 1, 4. 

ΠΟ ΜΙ]. Εατ. ῬΒδῃ. 951 τοῖνδ᾽ 
ἑλοῦ δυοῖν πότμοιν τὸν ἕτερον" ἢ 
γὰρ παῖδα σῶσον ἢ πόλιν. - ἑλοῦ 
γὰρ ἤ: ἢ --- ἤ ἰϑῦ ὭϑΟὴ ΗοτΘΥΊ ΒΟ 6 Υ 
 εῖβ8 (γρὶ. Κυῦᾶροσ 11 8ὶ θὅ, 1, 8) ἴῃ 
ἄ6. ΔΒ δηΡΊΡΘη ΒγαρΘ ν᾽ ἀα8 88- 
τη ]10 868 εἰ -- ἤ σθθτδυομῦ, ὙὙ16 
65" Βομοιηῦ, ἘΠῚ βοΠ δ ἴα ΤΊΘηπαηρ, 
(δυοῖν ϑατέρωῳ) δ ΒΖ ἀυ ΟΚθῃ, ΕΙ. 
ΟΒο. 890 εἰδῶμεν, ἢ νικῶμεν ἢ νι-- 
πώμεϑα, Ο. Κ. δὃ0 οἵδε “γὰρ κρινοῦσί 
σοι, ἢ χρή σε μίμνειν ἢ πορεύεσϑαι 
πάλιν, αν. Μρᾶ. 492 οὐδ᾽ ἔχω 
μαϑεῖν, ἢ ϑεοὺς νομίζεις, τοὺς τότ᾽ 
οὐκ ἄρχειν ἔτι Ν καινὰ κεῖσϑαι 
ϑέσμι᾽ ἀνϑιρώποις τὰ νῦν. --- πόνων 
τὰ λοιπά: γρ]. 684. --- Π16 Βέϊομο- 
τη γί 16 ΒΟΠ]16 [8 τι1ὖ φυν οὶ  ἜΥβ 6 8. 

182. τούτοιν (τοῖν «χαρέτοιν): ον 
Δ] γοη ὃ, οὗτος, ὅδε, αὐτός, ὅς, 

. ὅστις ἰδ ἴῃ ἀν δΠέθγθα δἐθίβοηθα 
ϑρτϑομθ 856. ΘΟΤΏΤΠΠΠ18. 

188. ἀτιμάσῃς (με: σὰ 111) λόγων: 
γ8}. ὅορῃ. Ὁ. Κ. 48 μή μ' ἀτιμά- 
σῃς.. ὧν σε προστρέπω φράσαι, 1218 
οὐδ᾽ ἀνταμείψῃ μ᾽ οὐδέν͵ ἀλλ᾽ ἀτι- 
μάσας πέμψεις ἄναυδος; Απΐ. 21 
οὐ γὰρ τάφου .. τὸν δ᾽ ἀτιμάσας 

ἔχει; Ο. Β, 188 καί μ᾽ ὃ Φοῖβος 
ὧν μὲν ἱκόμην ἄτιμον ἐξέπεμψεν. 

788. πολύδονον: νο]. Ζὰ 589. 
189. ἐγγράφου μνήμοσιν δέλ- 

τοις φρενῶν: γ 6]. ΞΌΡΡΙ. 119 αἰνῶ 
φυλάξαι τἄμ᾽ ἔπη δελτουμένας, 
Εστη. 214 δελτογράφῳ δὲ πάντ᾽ 
ἐπωπᾷ φρενί, ὅορ!. ἔγρτη. ὅ40 ϑὲς 
δ᾽ ἐν φρενὸς δέλτοισι τοὺς ἐμοὺς 
λόγους, Ομο. 460 τοιαῦτ᾽ ἀκούων 
ἐν φρεσὶν. γράφου, ΞΟΡΆὮ. ΡΒ]. 182 
καὶ ταῦτ᾽ ἐπίστω καὶ γράφου φρε- 
νῶν ἔσω, Ριμα. ΟΙ]. Χ ὃ πόϑι φρε- 
νὸς ἐμᾶς γέγραπται, Ῥαθ]ὰ5 Βεϊθῖ 
ω. ἃ, Κουϊηύῃ, ΤΙ 8, 8 ἐπιστολὴ Χρι- 
στοῦ ξγγεγραμμένη οὐκ ἐν πλαξὶ 
λιϑίψαις, ἀλλ᾽ ἐν πλαξὶ καρδίας. 

190. ῥεῖϑρον (σου ον Μϑθυθῃρθ) 
ἠπείροιν ὅρον: 4ὰ 734. 

191. ἀντολὰς ἡλιοστιβεῖς (σΩ]. 
ϑορῦ. 869 τὰν ἀστιβὴ ᾿πόλλωνι) 
Ὁταβοδτ ι Ὀππρ ἔν ἀντολὰς ἡλίου. --- 
16 ξο]σοπᾶθα ὕει ποπ δϊξοι Ἰθσθη 
ἀριηπδ ἢ 1πὶ Οβίθῃ, 8 ὙΓΘΙΟΒΘ πὶ ἴῸ 
ἄθη ΕἸαῖ5. ΑὈμΐορ8. ϑαί]απρ (809 1.) 
ΒΟ ἢ Ἀργρίθῃ Κουητηῦ. 

192. πόντου: ἀδιηϊ ἰδϑὺ τ 88γ- 
ΒΟΒ ΘΙ μ]10 ἢ ἀδ8 ΚαΒΡΊβομο Μϑου ρϑ- 
τηθίηὖ, ταὶ ἄθηὰ πὶ Αἰδουθατη Δ ἢ 
ἃθὺ Αὐαΐϑθθ νϑυθοηβο] ῦ παταθ. 

ΠῈ 
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πρὸς Γοργόνεια πεδία Κισϑήνης. ἵνα 

αἵ Φορκίδες ναίουσι δηναιαὶ κόραι 

τρεῖς κυχνόμορφοι. χοινὸν ὄμμ᾽ ἐχτημέναι. 19 
μονόδοντες. ἃς οὔϑ᾽ ἥλιος προσδέρκεται 
ἀκτῖσιν οὔϑ᾽ ἡ νύκτερος μήνη ποτέ. 
πέλας δ᾽ ἀδελφαὶ τῶνδε τρεῖς κατάπτεροι. 
δρακοντόμαλλοι Γοργόνες βροτοστυγεῖς. 

ἃς ϑνητὸς οὐδεὶς εἰσιδὼν ἕξει πνοάς. 800 

τοιοῦτο μέν σοι τοῦτο φρούριον λέγω. 

ἄλλην δ᾽ ἄκουσον δυσχερῆ ϑεωρίαν᾽" 

ὀξυστόμους γὰρ Ζηνὸς ἀκραγεῖς κύνας 

198. Γοργόνεια οΥκΙατὺ β10 ἢ} 88 
198 ἡ. [16 Ηροϊτηαὺ ἀοὺ ΟΟΥΡΌΠΘΗ 
συγ θ π]ομὲ Ὀ]ΟΙΒβ ἴτὴ ΝΥ ββύθῃ (Η 88. 
'ΓΠΘορ. 214 ), βοπάθυῃ 800 ἢ [τῇ 
Οβὔθῃ δηροποΟΙηΤη6η, ΜὙ0Ὶ6 ΟΘΥ 5680]. ̓ 
Ζα ΡΙπα. Ρυίμ. Χ 12 Ὀεζθυρύ: αἵ δὲ 
Γοργόνες κατὰ μέν τινας ἐν τοῖς 
᾿Ἐρυϑραίοις μέρεσι, καὶ τοῖς Αἰϑιο- 
πικοῖς, ἅ ἐστι πρὸς ἀνατολὴν καὶ 
μεσημβρίαν, κατὰ δὲέ τινας ἐπὶ τῶν 
περάτων τῆς Λιβύης, ἅ ἐστι πρὸς 
δύσιν. [τὴ ἴδθγμθη βίο πὶ παθ 
ἀοΥ ὙΥ οὐ τηὔββθη 11 ἀΠ5 ἀΘΙΠ8 ΟΠ 
Δ αἴθ Τιᾶρο νορ Κιβύμθηθ ἀθη- 
Κοη, Ὑρ]. θη σδΒγβο ΘΙ 110} πῃ- 
Β6Υ6. [6116 ραγοαίθσθηάθῃ 818 (68 
Κοιοῖκουβ Κυδύῦποβ (61 Ηδτροῖκγᾶ- 
ὕϊοπ ὉΠΐΘΥ Κισϑήνη) κἀνθένδ᾽ ἐπὶ 
τέρματα γῆς ἥξεις καὶ Κισϑήνης 
ὄρος ὄψει. 

194. αἵ Φορκίδες --- δηναιαὶ κό- 
θαι: Υ9]. Η65. ΤΠ θορ. 210 Φόρπυϊ 
δ᾽ αὖ Κητὼ Γραίας τέκε καλλι- 
παρήους ἐκ γενετῆς πολιάς, τὰς 
δὴ Γραίας καλέουσιν, ... Γορ- 
οὖς 9᾽, αὲ ναίουσι πέρην κλυτοῦ 

() κεανοῖο. 
198. τρεῖς 16 Ζ8}1, 416 σον ὅΒη- 

ΠΟ σοπαππὺ πῖγτα; Ηθβιοα βομϑιηὐ 
ΠΠΓ Ζ0761 ατᾶθη, Ῥβρῃχθαο ππὰ 
Εηγο, δηζασοΌθη. 16 ατῆθῃ βἰπά 
ΥΥ οἰκεπροι μοιύθῃ ψι0 το ϑομνθ- 
βύθσυῃ, 416 ἀΟΥΡΌΠΡΘΗ; ΜΒ ΒΥΘμα ΘΌΘΥ 
αἴθβθ ἀ16 ἀσπκ)θ Οἀονι ον! Κα Ὀ6- 
ΦΖΘΙΟΠπθη. ἀπα ἀ6588}10 οἱη ἀπηκ]68 
Θεναπᾶ ἰγάσθη (0 Πμο. 1048 Γοργό- 
νων δίκην φαιοχίτωνες), Ὀθάδαυΐοη 
α16. πϑιίβθη ατᾶθη α16 τοι βρΎϑ θη. 
ὙΥΟΪΚοη; 5ῖ6 ἢριίβοη ἀθϑῃ8}]0 δ ἢ 

Βομυδηθησδβίδ ρ΄, 116 6. ϑομνγθα 
ἴπ ΔΕΥ σΥἹΘΟΒΊΒΟΠΘΗ τι. ΚΘΥΤΠΘΠΙΒΟΒΘΗ. 
ΝΥ ΒΟ]οσΊΘ οἷη ϑγταῦο] ἀοΥ ὝΥΟΙΚΘ 
1ϑῦ, ἃ. σ]θῖομθη ἀ6η ϑομαπθη]απρ- 
ἔγααθη ἀρυ ἀθυΐβομθη ὅδαρσδ. --- ἐκτη- 
μέναι: ἅϊ6 ότι ἐκτῆσϑαι βηαοῦ 
510} 1.9, 402, Ὀ61 Ἠϑτοαοῦ τι. ΡΙδίοι. 

196 ἔ. γΕὶ. ἔγστη. 110 ἃς οὔτε 
πέμφιξ ἡλίου προσδέρκεται οὔτ᾽ 
ἀστερωπὸν ὄμμα “ητῴας κόρης. -- 
κατῴκουν δὲ ὑπὸ γῆν καὶ οὔτε 
ἡλίῳ οὔτε σελήνῃ ἦσαν ϑεαταί 
ΒΞΟΒΟΪ. 
198 {. ἀδελφαί: ν9]. Ηδβϊοα ἃ. Ὁ. 

516. Βοιίβθπ ϑὑμθίηο, Εαγγαῖθ, Μο- 
ἄσβα. -- δρακοντόμαλλοι: ναὶ. ΟΒο. 
1048 γυναῖκες αἵδε (ἀ16 ΕΥΤΠΥ ΘΠ) 
Γοργόνων δίκην. . πεπλεκτανημέ- 
ναι πυκνοῖς δράκουσιν. Ζα ἀοΥ Β6- 
ΦΙΘ μη νοὰ μαλλός ν5]. ἘΌΠΡ. 
ΒΦΚΟΙ. 112 πλοκάμων μαλλοῖς. 

801. φρούριον ὨΙΘΥ Οδατῖο; οἷον 
φρουρήσασϑαι: καταγωγὴν ἣν ̓ὀφεί- 
λεις φυλάξασϑαι ὅ0801. Υρ]). 11, 
804. 

808 ἢ Τίθ γογβίθ!αηρ σορ ατθὶ- 
ἔθη Καπὶ ἅδῃ ΟὙ ΘΟ θη σοη ἀοΥ αἸύθη 
ΒΥΤΙΒΟΉΘΩ Καπδῦ Ζζὰ, ἴῃ ὙΘΙΟΠΘΙ ΟΘΓ 
ατϑῖ 818 ϑγταθ 0} σομ Πο μον Μαομὺ 
ἀπᾷ 815 ρον σον ὙΥβομΐον (68 
Οδεθτοῆθη δαυΐσοξαϊβὺ πατᾶθ (τὙρ]. 
ΒΟΒΟΒΘΥ Τμ6Χ. ΟΥ̓ ΡΥ. ἃ. τῦτα, Μγ- 
[80]. απΐρὲ Οὐ ρ08). 16 βαϑθῃὉ1- 
ἀβθπᾶθ ΡῬμαῃηΐαβῖθ (σὺ. Ουιθοῆθη 
τηϑομΐθ 816 Ζὰ ὙΥ δομύουμ 468 αο] 468 
ἃ. νουβϑύζίθ 816 ἴῃ ἀἰθ ἀδθσθηὰ δ ὺ 
τηγ τ βομθη ΗΥΡΘΥΡοΥΘου. ΝΈΟΙ ἀ6Γ 
Αηρϑῦθ ἀ68 βομο!δβῦθη ἔθ 6116 σὰ- 
εὐβὺ Ηθβιοα σοὸρ ἄθῃ ατοϊΐθη, π6]- 

ἩΥΑΨΡΎΥΝ δκωδιδνν μ ΜΝνΝδδν ἀσνλω. κἀς μω ΕἸ» “ἂν γὼ 

“κι νἀ ὦ. μὲ 
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γρῦπας φύλαξαι. τόν τὲ μουνῶπα στρατὸν 

᾿Φριμασπὸν ἱπποβάμον᾽. οἱ χρυσόρρυτον 

οἰκοῦσιν ἀμφὶ νᾶμα Πλούτωνος πόρου" 

τούτοις σὺ μὴ πέλαζε. 

ΟΠΘΥ 1ὰ ΔΟἢη ἀοὺ ΗΥΡΘΥΌΟΥΘΟΙ 1Π 
οἴπθιῃ αϑαϊομίο σοϑαδομῦ πεῦ (Η το. 
4, 42). Αὐδβία γ] ]ομουθβ Ὀοτϊοῃἑθίθ 
ἄθπ Οτίθομθη ἀθυ ΝΥ ἀπ θυτη πη γ0Ὲ 
Ῥγοκοῦμθβοβ, Αὐϊβέθαβ, τυ ΘΙ ΠΕΣ ἘΠῚ 
α16 Μιδίθ 468 6. Φ88τ}. ρσυοίβθ Ἀθίβθῃ 
Π8 0. ἀθη ΝοΟΥάΘη τηϑ  Πΐο, 1η 56Ι ΠΘΤῺ 
ἀθαϊομέθ ᾿Δριμάσπεια ἔπη: Ἡοτοᾶ. 
ΠῚ 15 ἔφη δὲ ᾿Φριστέης ὃ Καῦστρο- 
βίου ἀνὴρ ΤΙροκοννήσιος͵ ποιέων 
ἔπεα, ἀπικέσϑαι ἐς Ἰσσηδόνας φοι- 
βόλαμπτος γενόμενος, Ἰσσηδόνων 
δ ὑπεροικέειν ᾿Δφιμασποὺς ἄνδρας 

μουνοφϑάλμους, ὑπὲρ δὲ τούτων 
τοὺς χρυσοφύλαχας γρῦπας, τούτων 
δὲ τοὺς Ὑπερβορέους κατήκοντας 
ἐπὶ θάλασσαν πα. ΚΡ 21 οὐνομάξομεν 
αὐτοὺς Σκυϑιστὶ Δριμασπούς" ἄριμα 
γὰρ ἕν καλέουσι Σκύϑαι, σποῦ δὲ 
τὸν ὀφϑαλμόν. ΠΥΡῚ: Ῥαβ. 124,6 
τούτους τοὺς γρῦπας ἐν τοῖς ἔπεσιν 
““φιστέας ὃ Προκοννήσιος μάχεσϑαι 
περὶ τοῦ χρυσοῦ φησιν ᾿᾿ριμασποῖς 
τοῖς ᾧὡπὲρ Ἰσσηδόνων" τὸν δὲ χου- 
σὺν ὃν φυλάσσουσιν οἵ γρῦπες ἀνιέ- 
ναι τὴν γῆν" εἶναι δὲ ᾿Δριμασποὺς 
μὲν ἄνδρας μονοφϑάλμους. πάντας 
ἐκ γενετῆς, γρῦπας δὲ θηρία λέουσι 
εἰκασμένα, πτερὰ δὲ ἔχειν καὶ στόμα 
ἀετοῦ. Εϊπθ δπᾶευθ Ὀδυβύθ] πηρ’ 
ΒιΘὺ ΚΙθβίαβ (μα. 12): 
χρυσὸς ἐν τῇ Ἰνδικῇ χώρᾳ, οὐκ ἐν 
τοῖς ποταμοῖς εὑρισκόμενος καὶ 
πλυνόμενος, “ὥσπερ ἐν τῷ Πακτωλῷ 
ποταμῷ, ἀλλ᾽ ὄρη πολλὰ καὶ μεγάλα, 
ἐν οἷς οἰκοῦσι γρῦπες, ὄρνεα τετρά- 
ποδα, μέγεϑος ὅσον λύκος" σκέλη 
καὶ ὄνυχες οἵαπερ, λέων" τὰ ἐν τῷ 
ἄλλῳ «σώματι πτερὰ μέλανα, ᾿ἐρυϑρὰ 
δὲ τὰ ἐν τῷ στήϑει" δι αὐτοὺς δὲ 

᾿ ὃ ἐν τοῖς ὄρεσι χρυσὸς πολὺς ὧν γί- 
νεται δυσπύόριστος. ΚύθβΙαβ παῦ ἄθῃ 
“Βρυϊοῦ 468 Ηθγοαοῦ ΠΠ|102 νοοῖ ἄθῃ 
ϑοϊαρυαθθηάθη Ατηθίβθῃ, Ὑγ6 1] 0} 6. ἴῃ 
οἶμον Ὑ ἄβίθ 465 πόα ΠΟ Π θη Τπα 1685 
σοϊα με] οπάθη ϑδαπα δυΐνοτυίθη ἀπα 
αἀθη ἴμάθιμ, 6] 0 Ὲῃ 6. ἀἴθθοη ϑαπᾶ 
ΒοΙΘη, πϑομβϑύζθη 801]16π, Ὀδπαϊχὺ 
πα 8 αἴθ [6116 ἄθυ Απηθίβθη α16 
Οτϑιῖθ ρϑβϑῦψυ. [ἡ ὙΥγΚΊΙΟΒΚοὶῦ παῦ 

ἔστι δὲ καὶ 

τηλουρὸν δὲ γῆν 

τη 416 σο]αρυ ΘΠ 6η) ΑΤΠΘΊ86 1Π 
ἄθη Μαυντθ]θθθη Ἃ6Υ παρ θη 
ΒΌΘπθη ΤΙ οὺβ τι θαογουκαηηῦ (1μ85- 
Β6η ἴπᾶ. ΑἸ ον. 1 5, 10212). --- Μιὺ 
ὀξυστόμους σπἰτὰ δυῇ ἄεη Αἀ]οτΚορ 
ΒΙΏσθνΊ6Β6ῃ, --- ἀκραγής γ0Ὲ ἄκρος 
α. ἄγη, “ἶταη πδομβίθη ἀτάρ Ἰθἰθη- 
ΒΟΒΑ Ομ, τῖθο Ηρβυοῃ. ἀκραγές 
τηῖῦ ὀξύχολον οτγδαϊοτύ. 80. ὃ6- 
ΒΟΒσοιθὺ α16 τοι ϑο]η. ο. 18: 
Δ]1068 θγοοϊββίπηιδθ οὖ αἰΐτϑι ΟΠ ΠΘ1α 
γΘ ὈΙΘτη βϑθυϊθηΐθθ, αὐϑιπτη ἸΤΏΤη8.- 
εἰξαῖθ οὐβιβέθηξθ δᾶ γϑπᾶβ αἰνίδθβ 
ΘΟΟΟΘβθαβΒ ΑἸ61}185 δὼ. τῶπ8 οϑβὺς; 
ααἹΡΡΘ γίβοβ αἰβοθυραπῦ νϑ]αῦ σο- 
Ἡ10 δὰ γ]θούοπάδμι ἀυδυ 186 ἔθιπο- 
τἱϊαύθιη. -- Ζηνὸς κύνας 8158 ΠΊΘΠΕΥ 
465 Ζθιι8 ψ10 πηΐθῃ 1021 ἃ. Ασ. 186 
πτανοῖσιν κυσὶ πατρὸς νοι δὴ ἈΑΔ- 
Ἰθγη, ἈΑΡΟ]]. ΒΒ. Αὐρ. ΠΠ 289 μεγά- 
λοιο Ζιὸς κύνας νοι ἄθῃ Ηδτργῖεπ. 

806 ἢ ᾿ἀριμασπόν: σι ΤΟΙ. -- 
χρυσόρρυτον: Ηοτοάᾶ. ΠῚ 116 πρὸς 
δὲ ἄρχτου τῆς Εὐρώπης πολλῷ τι 
πλεῖστος χρυσὸς φαίνεται ἐών" ὅκως 
μὲν γινόμενος, οὐκ ἔχω οὐδὲ τοῦτο 
ἀτρεκέως εἶπαι, λέγεται δὲ ὑπὲκ 
τῶν γρυπῶν ἁρπάξειν ᾿ἀριμασποὺς 
ἄνδρας μουνοφϑαάλμους. ἴ)6γ ΕἸπ 8 
ΡΙαΐομ, ἄθββθῃ βοηϑῦ Ὠϊσσθηᾶβ Ετ- 
πα μπυπν σοίβδῃη στα, βομοιηὺ 66 η- 
80 οτγαϊοῃίοῦ σὰ 5615, ψὶ6 ἀογ Ηγ- 
Ὀγιβύοβ 711. Τὸν Νάπιθ θηΐβρυϊομς 
ον ψουβίθι!ὰησ νὸρ ἀον ἀθροηά. 
- πόρου: τι 882. 

801 ΗΕ σύ {θ]]Π Ππϑῃτη8ν0}}. --- τη- 
λουρὸν γῆν κελαινὸν φῦλον: ΔΕΥ 
Ῥϑυβόμ!]οπ6 Αοουδβαῦιν βίθ εὐ ἃ]5 ἀρ- 
Ῥοβιύοη Ὀ61 ἄθιη Νϑιηθη 465 πα 685, 
γ6]. Κυᾶρθν Π 8 40, 8, 1 ἃ. 2. -- 
κελαινὸν φῦλον ἰδὺ ἀστοΕ ποταμὸς 

Αἰϑίοῳ ἴντα ἢσ. γ ούβθ πξ μου ὈθζΖθίοι- 
πρῦ. - ἡλίου πηγαῖς: ἀαγαπίθη Καππ 
πο ἀθὸὺ ἄθηὶ Αταηοη ΠΘΙ]σΘ 
ϑΟΒΠΘΠα 6611, σθιομθὴ Ηθτοάοῦ ᾿νΥ 
181 ὈΟΒΟΒ ΓΟ] Οὐ (ἐπίκλησιν δὲ αὕτη 
ἡ κρήνη καλέεται ἡλίου, γ6]. Οαυνῦ. 
ΙΝ τ, 22 δαυδπὶ 580115 νοοϑηῦ, [μ- 
οτθῦ, ΥἹ 848 6886 ἀρυὰ Ηδπιπιομΐβ 
ἕαπατῃ ἴοὴη8 ἴὰ66 αἴασπα ἔρια 8, αὲ 
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ἥξεις κελαινὸν φῦλον, οἱ πρὸς ἡλίου 

ναίουσι πηγαῖς. ἔνϑα ποταμὸς Αἰθίοψ. 
4 3 ΕΗ [κό 2 [ “. δ» 

τούτου παρ᾽ Ὄχϑας ἕρφ᾽, ἕως ἂν ἐξίκῃ 810 

καταβασμὸν ἔνϑα Βιβλίνων ὀρῶν ἄπο 

ἵησι σεπτὸν Νεῖλος εὔποτον ῥέος. 

οὐ ἀπβ ποοίαγηο ὕθμιροῦθ ἔδυθαι), 
νϑυβίαπ θη πϑγᾶθη. 1] ΘὮΥ τοῖρὺ 
Ἐαπρ. ἕγρτη. {τι Μέροπι τῆσδ᾽ 
ἄνακτι γῆς; ἣν ἐκ τεϑρίππων ὧρ- 
μάτων πρώτην χϑόνα Ἥλιος ἀνί- 
σχων χρυσέῳ βάλλει φλογί" καλοῦσι 
δ᾽ αὐτὴν γείτονες μελάμβροτοι Ἕω 
φαεννὰς Ἡλίου 9 ἵπποστάσεις, ἀείδ 
α16 παντοτρόφος λίμνη σοηηοϊηῦ ᾿5ύ, 
Ὑγ6 1] 006 ἴτὴ ΡΥΌΠ,. 850]. πη θη ΕὙΡΊΩ. Π 
ῬΘΒΟΒΥΙΘ θα πιτᾶ, οἷη 3366, ἄθββθη 
Ὑγδββου ΠΘΌθη ἀπα ὥεσθη βρθηαθρῦ, 
ΠΟΥ ὈΣΒΡΥΪΠΡΊΙΟΙ. δὴ Ἠϊπη6] σο- 
ἀδομῦ, βρϑθεσ ἃρϑὺ δυῖ αἱθ Βγαθ 
γουϊορε Ὑγαγάθ, γ9]. θη ΗΟ ΠΘ ΒΟΉ ΘΠ. 
γοβ (Οἀ. 8, 1) Ἠέλιος δ᾽ ἀνόρουσε 
λιπὼν περικαλλέα λίμνην οὐρανὸν 
ἐς πολύχαλκον. --Ἠὀ Μὶιΐῤ ἄθιη 61- 
τὺ πέθη ΕὙαρτηθηῦ 468 Προμηϑεὺς 
λυόμενος οτνοιβθῦ ϑύγθοιμ ἢ. 88, ἀδ[85 
πῆ. θ᾽ δ]ΐθη Απβομπαθασπρ (ΘΓ 
ΟΥἼΘΟΠθη ἀ6γ σᾶηΖθ δα θη 815 Αἰ Π10- 
ῬΙΘΩ Μ[ΠῃῊ ΟΟΥ σᾷηζθ Νογάθῃ 8185 
ΘΚΥ ΒΙΘῊ Ὀοὐτδομθοῦ γγαγαθ, ἃ. βϑύχὺ 
ΒΙηΖα: μηνύει δὲ καὶ Ἔφορος τὴν 
παλαιὰν περὶ τῆς Αἰθιοπίας δό- 
ξαν ὙΝ προστίϑησι δ᾽ ὅτι μείζων 
ἡ Αἰϑιοπία καὶ ἢ Σκυϑία" δοκεῖ 
γάρ, φησί, τὸ τῶν Αἰθιόπων ἔϑνος 
παρατείνειν ἀπ᾽ ἀνατολῶν χειμε- 
ρινῶν μέχρι δυσμῶν, ἡ Σκυϑία δ᾽ 
ἀντίκειται τούτῳ. 

809. ποταμὸς Αἰθίοψ: ταῦ Βϑομὺ 
Ῥοπιθυκὺ Βῖθζα ἀθυ 3900]. ὁ Νεῖλος. 
ον Νἅχηθ ΝῚ] βο0]}]08 ἀθιη ΕἾ 586 
εγὐβϑὺ νοὸρ ἄθιῃ ]Ἰοϑύχίθη Καϊαγακῦ 85 
(8. Απιῃ. Ζὰ 811) ἴῃ ΘΙσθα ΠΟΘ Υ 
Ὑν οῖβα Ζυκοιηηθη, γ9]. ϑο]η. 82 
ἀθμηαπηααθ ἃ οοἰαγϊαοίθ αἰύίπιο ὑὰ- 
ἴὰ8 οβύ, 108. Θηΐτι απϑοάδτῃ οἸαβύγϑ 
Θἰὰ8Β ΑΘΡΎΡὮΟΪΙ πυποασραηῦ, το]ϊοῖο 
ἐαθη Ποὺ ροβὺ 886 πουμῖηθ α00 
ΝΙΡΥΙΒ νοοϑίπν, γηγαν ὙΠΠ.2, 6 
Ῥθυνθηῖῦ Ρ6 1 πιοηΐθβ 88 οαἰαγϑούδηι 
8Ὸ Θοαὰ8 886 Ρυϑεοϊριΐδηβ... ΝΙ]ῸΒ 
ΔΡΡΘΙΙδΐαγ. ἄβομυ]οβ Ἰδ8ὲ ἄθηι- 
ὭΒΟΠ θη ΝῚ] πηΐοῦ ἀθη Νδτηθη 
Αἰϑίοψ (ΝΙρυῖβ) πᾶορβ ἀδτδσῸΥ 

ψογβίθ! παρ πὶ Οβύοθη ('βἀοβίθη) 
Θηὐβρυϊη σ΄ θη, γ 5]. 5680]. σὰ ΞΌΡΡ]. ὅ69 
χιονόβοσκον (σομ ἄθπὶ ΝΗ); φασὶ 
γὰρ λυομένης χιόνος παρὰ Ἰνδοῖς 
πληροῦσϑαι αὐτόν (ΑἸοχαπᾶθι υὑπᾶ 
βϑίπθῃ Βϑρ]οιύθση σα]ῦ 6. πα ]186}6 
Ηγάδβρθ8 8.15 Απίδπρ 468. ΝΊ]), ἔρτῃ, 
800 γύας μὲν αἰνεῖν ἐκμαϑὼν ἐπί- 
σταμαι Αἰϑιοπίδος γῆς, ἔνϑα Νεῖλος 
ἑπτάρους γάνος κυλίνδει πνευμά- 
των ἐπομβρίᾳ, ἐν ἡ πυρωπὸν φέγγος 
ἐκλάμψαν φλόγα τήκει πετραίαν 
χιόνα" πᾶσα δ᾽ εὐϑαλὴς Αἴγυπτος 
ἁγνοῦ νάματος πληρουμένη φε- 
ρέσβιον Ζήμητρος ἀντέλλει στάχυν. 

811. καταβασμόν: ἀαταϊ 1ϑὺ ἄδτ 
βοσ. ΚΙοῖπθ Καίαγακέ, ἀβ. ζϑεπίθ 
ἀπ Ἰούχίθ σθρθη Νοτάδη (76 σὺ 
ΒΟΒ6118], ἃ. 1. Καθαγακῦ), σουηθὶηῦ, 
ΘΙ ΠΟΥ Κατάδουπα ΠΙΘία, γρΡΊ. Ηϑγοά. 
ΠῚ 11 Αἴγυπτον πᾶσαν ἀρξαμένην 
ἀπὸ Καταδούπων τε καὶ Ἔλεφαν- 
τίνης πόλιος, ϑύγαθομ Ρ. 817 “μικρὸν 
δ᾽ ὑπὲρ τῆς ᾿Ελεφαντίνης ἐστὶν ὃ 
μικρὸς καταράκτης εον πετρώδης 
τις ὀφρύς, ἐπίπεδος μὲν. ἄνωϑεν 
ὥστε δέχεσϑαι τὸν ποταμόν, τελευ- 
τῶσα δ᾽ εἰς κρημνόν, καϑ' οὗ καταρ- 
ρήγνυται τὸ ὕδωρ. -- Βιβλίνων 
ὀρῶν: ἀπὸ τῆς γινομένης παρ᾽ αὖ- 
τοῖς βίβλου ἔπλασεν τὰ Βέβλινα ὄρη 
Βομοὶ. θᾶσα Ὀοπιθυκῦ ϑὐθῃ!θυ: ΠΟῚ 
ΦΌΒΙΪ6 νοῦο, δϑιηαθθ οὖ ΝΙΡῸΥ 
Ῥϑυϊηᾶθ 80 Νὰ ΡΆΡργίο τνἱροῦ οὖ 
ΟΘ] Ὁ Π10 Ῥιϑθίθχισατ' Βο]1η. 80. 

812. σεπτόν: Μ|θ ἴῃ ἄθηη ΟΌΘη 
ΘΏΡΘΘσΘΌΘΠΘη ΕὙΡΊΩ. ἁγνοῦ νάματος 
πα 4535 ἀγνορύτων ποταμῶν, Ῥργβ. 
491 ῥέεϑιρον ἁγνοῦ Στρυμόνος, Εἰαγ. 
ΤΡ. Τ᾿. 401 ῥεύματα σεμνὰ Ζίρκας. 
-- Νεῖλος οὔνε Βον16] 418 Νεῖλος γε- 
νόμενος 18 Νη. -- εὔποτον ῥέος 
(ΥΕ!. θτ6): ΞΌΡΡΙ. ὅ61 ὕδωρ τὸ Νείλου 
νόσοις ἄϑικτον. ἈΘὨ11168 ΤΑ ΙΟΒῚΥ 18 
γο 1 ὙΥ̓ ΒΒΘΥ 468 ΝΙ: γλυκὺ δὲ πινό- 
μενον ἣν καὶ ψυχρὸν ἐν μέτρῳ τῆς 
ἡδονῆς. αΒμα]Ὸ υἱϑῦ Ῥϑβοθημῖτ8 
ΝΙρεν ἄθη βοϊάδίθα, τ θ] 96 ὙΥ 6ἰπ 

ἌΑ ὧλ 4 

το Σ ορρόβνάς, ὑπδὶ δι ; ὟΨ, 



ΧΟ. 

ΤΡ 

ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

οὗτός σ᾽ ὁδώσει τὴν τρίγωνον ἐς χϑόνα 

Νειλῶτιν, οὗ δὴ τὴν μακρὰν ἀποικίαν, 
ἸΙοῖ. πέπρωται σοί τε καὶ τέκνοις κτίσαι. 

τῶν δ᾽ εἴ τί σοι ψελλόν τε καὶ δυσεύρετον. 
ἐπανδίπλαξε καὶ σαφῶς ἐχμάνϑανε" 

σχολὴ δὲ πλείων ἢ ϑέλω πάρεστί μοι. 

εἰ μέν τι τῇδε λοιπὸν ἢ παρειμένον 
ἔχεις γεγώνειν τῆς πολυφϑόρου πλάνης. 

λέγ᾽ εἰ δὲ πάντ᾽ εἴρηκας. ἡμῖν αὖ χάριν 
δὸς ἥνπερ αἰτούμεσϑα. μέμνησαι δέ που. 

τὸ πᾶν πορείας ἥδε τέρμ᾽ ἀκήκοεν. 

ὅπως δ᾽ ἂν εἰδῇ μὴ μάτην κλύουσά μου. 
ει Α - -ἰὈἨ 2 3 ΄ ΄ ἃ πρὶν μολεῖν δεῦρ᾽ ἐχμεμόχϑηκεν φράσω. 
τεχμήριον τοῦτ᾽ αὐτὸ δοὺς μύϑων ἐμῶν. 

ὄχλον μὲν οὖν τὸν πλεῖστον ἐκλείψω λόγων, 
πρὸς αὐτὸ δ᾽ εἶμι τέρμα σῶν πλανημάτων. 
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ἐπεὶ γὰρ ἦλϑες πρὸς Μολοσσὰ γάπεδα 
τὴν αἰπύνωτόν τ᾽ ἀμφὶ ΖΦΙωδώνην. ἵνα 880 

γψουϊαησίθη, σὰ: Νιϊαση Παρϑυϊβ οὐ 
νἰππτη αὐδοΥὶ ὃ (581 αὐ1ᾶθπι, βοὐχὺ 
Αθ]1ὺ5 ϑρδυθδηιβ ὁ. 7 Εἴπσα, ὑδηῦα, 
1}11π8 ἤπιγ1πη15 ἀπ]οιΐααο, αὐ ΘΟΟΟΪΔΘ 
ὙΙΏδ, 1108 αθογϑη). 

818. τρίγωνον χϑόνα: τὸ καλεό- 
μένον “Ιέλτα Βοτοί. 1Π 18. 

814. μακρόν ὈΥ0Π10} (“Τθυπ), πιομύ 
ΖΘΙΌ ΠΟ. (Ὁ15 σὰν ΒὔοΚΘὴν ἀθν Πδ-- 
πϑῖάθη δ οι ΑΥ̓ΡῸΒ). 

810. τῶν δέ: σὰ 284. -- ψελλόν: 
ΑὙἸΒΙΟΡΆ. ἔσσῃ. ὅϑ0 ψελλόν ἐστι 
καὶ καλεῖ τὴν ἄρκτον ἄρτον. γε ὶ. 
ἩδΒυοΒ ψελλός" ὁ τὸ σίγμα, παχύ- 
τερον λέγων. φψελλίζειν᾽ ἀσήμως 
λαλεῖν. ΒΕΚΚ. Απροᾶ. Ρ. 110, 18 
ψελλός" Αἰσχύλος Προμηϑεῖ. τέ- 
ϑειπε δὲ τὴν λέξιν ἐπὶ τοῦ σαφῶς 
μὴ εἰρημένου. ΥΝ61]. τυφλός (σι 499). 

821. Ὑερθῃ ἀδὺ Ἰᾶπρθῃ 1}685185 
ἴπὶ ἔϊπέζθη. Εἰ αἴ86 γ6]. σὰ 107. 

822. μέμνησαι. δέ που ἰδοῦ τη 1ο- 
86. Ὑγθῖβθ ἄθπη ἥνπερ αἰτούμεσϑα 
βϑιρθουα πθῦ, νΕΙ. ϑόορ. Αηΐ. 581 
σὺ δ᾽, ἢ κατ᾽ οἴκους. . λήϑουσά : 
ἐξέπινες οὐδ᾽ ἐμάνθανον τρέφων 

»,3 ᾿, 

δυ ἅτα κτλ. 

828. τὸ πᾶν πορείας τέρμα: Ζιι 1 
(485 σϑηχθ ὙΥ̓δμ θυ 216] -- ἀδ5 Ζ16] 
ον ΒΆΠΖΘΗ ΘΒ θυπῃρ). 

821. ὄχλον -- τέρμα: ὥρδεοτρδῃ- 
56 πη δῦ α16 ὙΥαπαθυτηρ σὴ ΑΥ̓ΡῸΒ 
ὭΔΟΗ Ποάοηδ, ὑγ6] 96 πϑΠυβομϑὶπ- 
ΠῸῈ ἄρον 485 Αρβίβομθ ΜϑοΥ Π8ΟῊ 
ΚΊοΙπϑιθη (γ 9]. ΞΌΡΡΙ. δ47 ΒΕ.) ἀπ 
γοὴ (8 φαυοῖκ ἀαγτο ἄθῃ Τ να κΚι- 
ΒΟθη ΒΟΒΡΟΥαΒ. 80} οάοηδ 
Θσθἤῃθη 50]106. --- τέρμα γὸη ἄθιη 
μπᾶ θὲ ὈΙΒΒΘεσ θη [σΥ 886. 

829, γάπεδα: πὰ 61. γ 6]. ΘθΘΡα. 
ΒγζΖ. πηΐίϑσ Γῆ: γήπεδον, ὅπερ οἵ 
τραγικοὶ διὰ τοῦ ἃ φασὶ δωρίξοντες. 

880 Ε΄ αἰπύνωτον: Ῥοάοπα ἰὰσ 
δηλ αθοῖτσο Του δγΟ5 (Τ Δ 1Ο5), 8 ἢ 
ἄθββθῃ ΒΒ ἀον Τϑιηρ6ὶ βίδπα. --- 
ἀμφέ: γ9]. 1029, ϑορῃ. Αἱ. 1064 
ἀμφὶ χλωρὰν ψάμαϑον ἐκθε ρας. 
νος: -- “ωδώνην: Ηοτοᾶ. ΠΠ 52 
γὰρ δὴ μαντήιον τοῦτο νενόμισται 
ἀρχαιότατον τῶν ἐν Ἕλλησι χρη- 
στηρίων εἶναι. ἘΠ γᾶν Θἴη Ζ6Ι μθη- 
ΟΥ̓ΘΚΘΙ, ᾿πᾶθπὰ δηΐδηρβ αἴθ Σελλοί, 
βΒρᾶϊου ἄγοι ΡῬυϊθβίθυιμπμθηῃ (πελιαΐ 
ἃ. 1. πολιαΐί) ἀὰ5 ΒδαΒομΘη. ΘΙΠΘΥ 
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μαντεῖα ϑᾶκός τ᾽ ἐστὶ Θεσπρωτοῦ Διὸς 
τέρας τ᾽ ἄπιστον, αἵ προσήγοροι δρύες. 
ὑφ᾽ ὧν σὺ λαμπρῶς κοὐδὲν αἰνικτηρίως 
προσηγορεύϑης ἡ Διὸς κλεινὴ δάμαρ 

μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι --- τῶνδε προσσαίνει σέ τι; -’-  ὠΒ8Β8ὅ 
ἐντεῦϑεν οἰστρήσασα τὴν παρακτίαν 

κέλευϑον ἧξας πρὸς μέγαν κόλπον Ῥέας. 
ἀφ᾽ οὗ παλιμπλάγκτοισι χειμάξῃ δρόμοις" 

χρόνον δὲ τὸν μέλλονϑ᾽ ὁ πόντιος μυχός, 

σαφῶς ἐπίστασ᾽, ᾿Ιόνιος κεκλήσεται. 840 
τῆς σῆς πορείας μνῆμα τοῖς πᾶσιν βροτοῖς. 

σημεῖά σοι τάδ᾽ ἐστὶ τῆς ἐμῆς φρενὸς 

μοῖσθα ἘΠΟΠΘ (φηγός) ἀδαϊοίρῃ, 
ὙΕ]. ὍΔ. 14, 821 τὸν δ᾽ ἐς “Δωδώνην 
φάτο ̓ βήμεναι, ὄφρα ϑεοῖο ἐκ δρυὸς 
ὑψικόμοιο “!ιὸς βουλὴν ἐπακούσαι, 
1. 10, 288 Ζεῦ ἄνα “Ζ΄ωδωναῖε 
Πελασγικέ, τηλόϑι ναίων, ““ωῳδώνης 
μεδέων δυσχειμέρου᾽ ἀμφὶ δὲ Σελ- 
λοὶ σοὶ ναΐουσ᾽ ὑποφῆται ἀνιπτό- 
ποδὲς χαμαιεῦναι. -- αἵ προσήγο- 
ροῦ δρύες: Ὑρ]. ΞΟΡΗ. ΤΎΒΟΒ. Ὑ71| 
1160 ἃ τῶν ὀρείων καὶ χαμαικου- 
τῶν ἐγὼ Σελλῶν ἐσελϑὼν ἄλσος 
εἰσεγραψάμην͵ πρὸς τῆς πατρῴας 
καὶ πολυγλώσσου δρυός, Ξθηθο. 
Ηοτο. Οδὺ. 1417 απογοῦβ ἔα ϊα]οᾶ. 
π- Θεσπρωτοῦ: ἔπι. Ῥμῦπ. 982 
Θεσπρωτὸν οὖδας .. σεμνὰ Ζωδώ- 
νῆς βάϑρα. Βίχθοη Ῥ. 828 Ζ2ω- 
δώνη τὸ μὲν παλαιὸν ὑπὸ Θεσπρω- 
τοῖς ἣν -. καὶ οἵ τραγικοὶ δὲ 
καὶ Πίνδαρος Θεσπρωτίδα 
κασι τὴν ΖΙωδώνην᾽ 
ὑπὸ Μολοττοῖς ἐγένετο. 

888. λαμπρῶς: γρὶ]. Εππι. 791 
λαμπρὰ μαρτύρια παρῆν. 

884. ἡ: ἀ6γ ΑὐΟΚΟῚ Ὀδὶ ἄδθν αἱ- 
τοκύθη ΑΥΣ ΙὰΣ ἄρον δονίβ ἀθ8 Οτἃ- 
618, νρὶ. Ἐπν. Ηδϑτο. 581 οὐκ ἄρ᾽ 
᾿Ηρακλῆς ὃ καλλίνικος ὡς πάρουϑε 
λέξομαι: Οὐθϑί. 1140 ὃ μητροφόντης 
δ᾽ οὐ καλῇ ταύτην κτανών. -- 
χλεινή: κλεινὸς (οΥ] Δ 7) δῦ οἱπ 

ὕστερον δὲ 

Βοϊσνοιῦ ἐὔγβυ!ομθνυ τἀπα δαθΠροΥ 
ῬΘΥΒΟΠΘΗ. 

88ὅ. προσσαίνει: ὑπομιμνήσκει σε 
5080]. “Ῥοσγῦ ἀἸΟἢ βοβσηθιομο] πα, 

εἰρή- ᾿ 

ογυγθοῖκῦ ἴῃ ἀἰτσ οἰπθ ὑγϑαΐθ Εσιπηθ- 
τυμπσ᾽, γρ]. ὅορῃ. Απὖ. 1214 παιδός 
με. σαίνει φϑόγγος, Ἐν. Ηρ". 8602 
καὶ μὴν. τύποι γὲ σφενδόνης χρνυση- 
λάτου τῆς οὐκέτ᾽ οὔσης τῆσδε προσ- 
σαίνουσί με. 

886. οἰστρήσασα: γρ9}]. Επγ. ΙρΡἈ. 
Α. τῇ ὃ δὲ καϑ' Ἑλλάδ᾽ οἰστρήσας 
δρόμῳ ὅρκους παλαιοὺς Τυνδάρεω 
μαρτύρεται. 

887. κόλπον Ῥέας: καὶ ᾿ἡπολλώ- 
νιος (Ατροη. ΓΝ 827 δή ῥα τότε 
Κρονίην Κόλχοι ἅλαδ᾽ ,ἐκπρομολόν- 
τερ) Κρονίην ἅλα τὸν Ἰόνιόν ἐδ ητὶ 
οὕτω γὰρ ἐκαλεῖτο ϑ0}ο0!]. μέ- 
γαν: δαΥρ. Ἄθη. ΠῚ 211 Ἰπβαϊαθ 
Ἰοπῖο ἴπ πιᾶρῃο, ἀᾶσῃ ϑθυυὶαΒ: 
Βοϊθπαμι ΙΟμϊα πη Β[πτΠῚ 6588 ἱπὶ- 
τηθηϑα1η Ὁ [οπΐῶ ἀ8α88 86 ΒΙ᾽ΟΙ θα 
εὐ παϊὰβ ρᾶγύθϑθ 6886 Δαγιαὐϊ! 1, 
Αοδδίοατη, Εἰ ρὶγούϊοτμα. 

888. παλιμπλάγκτοισι: πάλιν Ὀ6- 
ἀδαΐϊεῦ- νοαΩ Μϑο ἂὺ ἴπ8 ἔδβδίθ 
Τιαπα χαχοκ᾽. --- χειμάξῃ (σα 8038): 
ἀὰ5 Ρυββθηβ ζοῖσὲ 8δῃ, ἀδίβ ἀϊθ ἀπ- 
Καπίξ Ὀδ61 Ῥτγοιηθίμβθαβ. Ζζὰ ἀἴοβθτα 
Ἰεὐζίθῃ Τιϑαΐθ Βεμδτε. 

840. Ἰόνιος: οἴπ8 πυϊομίνσο Εἰγ- 
το ]οσῖθ. ἴὰ Ἰόνιος ἰϑὺ Πῖθυ, Μψ16 
αν. Ῥμδα. 908 (Ἰόνιον κατά - 
ἴσα δ᾽ ἀγάλμασι), αἴθ ογβίθ 5106 
ΚυΥΖ. 
108 αἴθ ουβύθ 51106 ΚαυτγΖ.) 

841. τῆς σῆς πορείας, {1 Π6Γ15 
ἰαὶ, ααἀϊύαβ ἰὰϊ (ΘΟ 2); ἀπάθυβ 78 
(ὑχαϊθούϊομιβ ὑπ86). 

(10 μαῦ θεῖ Ονϊά. Ηεν. ΧΙΥ͂ 
ὠμῶν, ὁ: 
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ς ’ , - , 

ὡς δέρκεται πλέον τι τοῦ πεφασμένου. 
Ν Ν 2 δ. “" ν» 7 2 2 ν “ 

τὰ λοιπὰ δ᾽ ὑμῖν τῇδέ τ᾽ ἐς κοινὸν φράσω. 

ἐς ταὐτὸν ἐλϑὼν τῶν πάλαι λόγων ἴχνος. 845 

ἔστιν πόλις Κάνωβος ἐσχάτη χϑονὸς 

Νυείλου πρὸς αὐτῷ στόματι καὶ προσχώματι᾽" 
ἐνταῦϑα δή σε Ζεὺς τέϑησιν ἔμφρονα 

ἐπαφῶν τ᾽ ἀταρβεῖ χειρὶ φιτύει γόνον. 
2 ᾿ Χ » " ἤ, 
ἐπώνυμον δὲ τῶν Ζ]ιὸς γεννημάτων 8ῦ0 

τέἕξεις κελαινὸν Ἔπαφον, ὃς καρπώσεται 

ὅσην πλατύρρους Νεῖλος ἀρδεύει χϑόνα" 

πέμπτη δ᾽ ἀπ᾽ αὐτοῦ γέννα πεντηκοντάπαις 

848. τοῦ πεφασμένου: 
γεροῦ 8000]. 

844. ἐς κοινόν, ν761] ἴτι ΕΟΙσ πάθη 
δ ἀἀ85. νου ]δηρθη ἀογ ΟΚθδπί θη 
(185) Ὀοέτιθαιρ πιστὰ, 

846. τῶν πάλαι (σοι ἀθν πᾶρῃ- 
βύθῃ γοΥρδ ρθη μοῦ ῖθ ἀρ. 81 
ἀνωλόλυξα, μὲν πάλαι χαρᾶς ὕπο, 
ὅτ᾽ ἠλϑ᾽ ὁ πρῶτος νύχιος ἄγγελος 
πυρός) λύγῶν: γ6]. 818. 

, 840. ἔστιν πόλις Κάνωβος: ἴῃ 
ΘΡΙΒΟΒΠΘΥ θῖεθ ππα τϊῦ ΘΡΙΊΒΟΠΘΥ 
Υδπαυπρ ψὶγα ἀϊ6 ΘΟ] ἀογπηρ ἀθυ 
Οὐθομ κοῦ ἄθι Βοβομτθι θαηρ ἀον 
ΒΘρΘὈΘη οι θα γΟΥΘ ΒΡ ΘΒ ]οἸτῦ, νΡῚ. 
Οα. 8, 298 ἔστι δέ τις λισσὴ αἱ- 
πεῖά τε εἰς ἅλα πέτρη, ΤΠ τοι 811 
ἔστι δὲ τις προπάροιϑε πῶ αἷ- 

πεῖα κολώνη (Ὀ6ὶ Ἰα αὶ ἰβομθη 16 ἢ- 
ἴογα: οβῦ Ἰοοα8), ΒΟΡΗ. ΤΥΟΙ. 281 
ἀκτή τις ἔστ᾽ Εὐβοιίς, τὸ ἀκτή 
τις ἀμφίκλυστος ἔστιν, Απύ. 966 
παρὰ δὲ κυανέων σπιλάδων ἀκταὶ 
Βοσπόριαι͵ ἰδ᾽ ὁ Θρηκῶν Σαλμυ- 
δησσὸς ἵνα κτλ., ΕΓ, Ηἰρ». 1199 
ἀκτή τις ἔστι ᾿τοὐπέκεινα τῆσδε 
γῆς,͵ Ιρῃ. Τ. 2602 ἦν τις διαρρὼξ 
κυμάτων πολλῷ σάλῳ “κοιλωπὸς ἀγ- 
μός, 1460 χῶρός τις ἔστιν ᾿ἀτϑίδος 

πρὸς ἐσχάτοις ὅροισι, ἀπο Βς βομ. 
Ῥευβ. 441, -- χϑονός: Ἴμγο5. [8η- 
αἀθ8᾽ ,» ΒΌΡΡΙ. 7117 οἴακος εὐθυντῆρος 
ὑστάτου νεώς. ΛΕ]. ϑαρΡρ. 811 καὶ 
μὴν Κάνωβον κἀπὶ Μέμῳιν ἵκετο 

(1ώ). 
841. “προσχώματι: τῷ ὑπὸ τοῦ 

ποταμοῦ ἐτησίῳ προσθήματι τοῦ 
χώματος 5680]. Υεῖ. 80]. ἔν. 28 

τοῦ φα- Νείλου ἐπὶ προχοῇσι Κανωβίδος 
ἐγγύϑεν ἀκτῆς. 

848. τίϑησιν: ἄθδτα Ῥτγοιπθίμοϑιβ 
ΒΟμ νοῦ ἀ16 Ζυκαμί τὶ αορσρη- 
ψατὶ γοῦ. Κρ]. ζὰὄ 211. -- ἔμ- 
φρονα: Μ61] α16 ὅδισθ σϑϑπαονῦ 1βῦ; 
ΠδΟΝ (6. ΒΘ ΟΠ ]] ΟΠ θη ϑάρθ, (ὐ 
561) ὁ Ζεὺς ἐπαφησάμενος τῆς Ἰοῦς 
πάλιν εἰς γυναῖκα μετεμόρφωσε 
ΞΌΠΟ]. δὰ Εὰπν. Ῥηδῃ. 678), γρ]. 
Ονἱά. Μοῦ. 1 7188 ναϊ!ύαβ οἀριὺ 1118 
Ῥυίοτθβ Πύαπθ αυοα ηῦθ ἐατῦ. 

849. 85 δνηοιὺ ἐπαφῶν ἰεὺ ρθ- 
Ὀγϑαοηῦ ἀτὰὸ ἄθὺ Εὐγιηο]ορθ α685 
Νδιηθηθ᾽ Ἕπαφος ὙΠ]]16ῃ (σΕ!. ϑΌΡΡ!. 
406 ἐπωνυμίᾳ δ᾽ ἐπεκραίνετο “μόρσι- 
μος αἰὼν εὐλόγως, Ἔπαφόν. τὰ ἐγέν- 
νασὲν αι. 512 καὶ Ζεύς γ 
χειρὶ φιτύει γόνον). Μη ἀταρβεὶ 
χειρί γΒ]. ΞαΡΡ]. ὅτθ6 ἀπημάντῳ 
σϑένει, καὶ “ϑείαις ἐπιπνοίαις παύε- 
ται, 1060ῦ Ἰὼ πημονὰς ἐλύσατ᾽ εῦ 
χειρὶ παιωνίᾳ καταχτίσας, εὐμενεῖ 
βίᾳ ἁγιγών, 4 ἐξ ἐπιπνοίας Ζηνὸς 
ἔφαψιν. 

860. ἐπώνυμον τῶν Ζιὸς γεννη- 
μάτων Ὀθαρσαϊοῦ “θαπϑπηῦ πϑοῖ ἀοΥ 
Αὐὸ ἀπὰ ͵οῖβθ 468 γεννᾶν (ἀπγο ἢ 
ἐπαφή)᾽, νγὶθ 68 ϑαρρὶ. 815 Επαφος 
ἀληϑῶς δυσίων ἐπώνυμος Ἐοϊ[5ὲ 
([Ὥδοη ἄδν Ατὺ ἀον Ηθυβίθ! ! απρ' ἀπτο ἢ 
ἐπαφή᾽). 

801. τέξεις: ἀἴθβϑὶθθ Εουα δθο ἢ 
909: αἀ΄16 πηϑάϊα]6 7608. 

82. πλατύρρους: νρῚ]. ἔγστα. 800 
ἔνϑα Νεῖλος ἑπτάρους (ἀϊθ δυῖρσο- 
Ἰόϑίθ Εουπι ἔγσρηι. 381 πλεχτάνην 
χειμάρροον). 

8ὕ8. πέμπτη: τὰ 114. 

ἐφάπτωρ 



1060 

πάλιν πρὸς ΄άργος οὐχ᾽ 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ἑχοῦσ᾽ ἐλεύσεται 

ϑηλύσπορος. φεύγουσα συγγενῆ γάμον 8ῦὕδ 

ἀνεψιῶν" οἱ δ᾽ ἐπτοημένοι φρένας. 

κίρκοι πελειῶν οὐ μακρὰν λελειμμένοι. 

ἥξουσι ϑηρεύοντες οὐ ϑηρασίμους 

γάμους. φϑόνον δὲ σωμάτων ἕξει θεός" 

Πελασγία δὲ δέξεται ϑηλυχτόνῳ 860 

ρει. δαμέντων νυχτιφρουρήτῳ ϑράσει" 

γυνὴ γὰρ ἄνδρ᾽ ἕκαστον αἰῶνος στερεῖ, 
δίϑηκτον ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος" 

δ 

τοιάδ᾽ ἐπ᾽ ἐχϑροὺς τοὺς ἐμοὺς ἔλϑοι Κύπρις. 

8ῦ4ά. οὐχ ἑκοῦσα: οτκΙανῦ ἄστοι 
ἄθῃ Ζυδβεαῖΐ φεύγουσα ον ἀνεψιῶν. 
-- ἐλεύσεται: ἐλεύσομαι πΟΟἢ ΞΌΡΡΙ. 
592, ϑορῃ. Ο. Κ. 1200, ΤΎδΟΗ. ὅ95: 
βοπϑὺ Κοχητῦ Ὀ6] δἰθιβομθη ΠΙομὔθσῃ 
ΠῸΥΪ εἶμι ΥΟΥ͂. 

858 ἴ. ,»συγγενῆ βῦθῦ τηουϊ νυ θμα 
ἔν φεύγουσα. -- ἀνεψιῶν: γ(]. 
ΒαρρΡ!. 820 4αναός" ἀδελφὸς δ᾽ 
ἔστι πεντηκποντάπαις .ς “ϊΐγυπτος. 
- ἐπτοημένοι: Εαγ. ἸΡΗ: Α. ὅ86 
ἔρωτι δ᾽ αὐτὸς ἐπτοάϑης, ϑάρρῇο 
ἔν, 2, ὅ καὶ γελαίσας ἐμερύεν, τό 
μοι μὰν καρδίαν ἐν στήϑεσιν. ἐπτό- 
ασεν, ΑΡΟΙ]. ἘΠ. 119255 τῆς δὲ 
φρένας ἐπτοίησεν Κύπρις. 

861. κίρκοι: ἴῃ ἀϊοΒ θυ ΒΟ 6 Υ 
ὙΥ οἴβ6 ᾿ἰδὺ ἀδ8 ΟἹ ομπ1β ἢ πθ Κοιη- 
ρῬδγϑέϊν Κοπ]απκίϊοη Ὀεϊσ οβϑυζί. Ζα 
ἄετα ΑἸ ΕΙ ΟΠ Π1586 Υ581}. ΞΌΡΡΙ. 228 ἐν 
ἁγνῷ δὲ ἑσμὸς ὡς πελειάδων ἵξεσϑε 
κίρκων τῶν ὁμοπτέρων φόβῳ, 11. 
22, 189 ἠύτε κίρκος ὄρεσφιν, ἐλα- 
φρότατος πετεηνῶν, ῥηιδίως οἴμησε 
μετὰ τρήρωνα πέλειαν. 

889. φϑόνον ἕξει, φϑονήσει: γ95]. 
χρείαν ἔχειν ΟὈΘῃ 169, ΟΠο. 481. 
ΤῈΣ Θἴπη ἰδὸ “Θοἐὺ σῖτα: ἵππθα γοῦ- 
ΒΆΡΘΠ, ΜΟΓΗΒΟΙ 816 Ἰασθη᾽, σωμά- 
των τῶν παρϑένων φϑονήσει αὖ- 
τοῖς (γ6]. ὅ84); “Ῥαθ]]σαπι ἔσο πι 
ἄθιαβ παϑυῖυ]8 ᾿ἸπνιἀθὈ10 (ΗΘΥ16). 
16 ΒΠ6 πιὰ ζῶ σθβομ!οββθῃ 
ΟΙάθη, ΘΌΘΙ 685 ψιγα οἷπθ Β]υῖ- 
ποομχοῖῦ σογάθῃ. 

800. “Ῥα8 Ρεϊδβσθυαθμὰ σῖγα 
βῖθ τηΐϊῦ ψ θοῦ Μογαύπαῦ οχη- 
γνίδηρθῃ, ἱπᾶάθπὶ 8186 τοῦ πϑομῦ- 

Δ ομθημάογ Καμημοιῦ προ υθομῦ 
νογαθη΄. Μι|ιύ δέξεται (αὐτούς). 
δαμέντων γ6]. ϑορῃ. ΤύδοΝ. 808 
τοσαῦτ᾽ ἐπισκήψαντος, ἐν μέσῳ 

σκάφει ϑέντες σφε, ἘΌΓ. Ηδ6]. 88 
σὺν ἀνδρί, γνόντος. ἥσει 468 
Ῥατέϊο. Αοῦ. δὶ ἀβπὶ Ζαβατητηθη- 
[Ά]Π16η ἀον Ηδαρί- υπὰ ΝΟΌοπΒδπαᾶ- 
Ἰὰπηρ γρὶ]. Κυᾶρσου 1 ὅ8, 6, 8. -- 
Πελασγία: ν5]. Εν. ΒΡ. 86τ καὶ 
μεγάλᾳ Πελασγίᾳ καὶ κατ᾽ Ἄργος, 
ΒΕΓΔΌΟΘΩ Ῥ. 221 Αἰσχύλος ἐκ τοῦ περὶ 
Μυκήνας Ἄργους φησὶν ἐν Ἱκέτισι 
καὶ ΖΔαναΐσι τὸ γένος αὐτῶν (πμᾶτη - 
Π6Β τῶν Πελασγῶν) καὶ τὴν Πελο- 
πόννησον δὲ Πελασγίαν φησὶν Ἔφο- 
ρος κληϑῆναι. ἘΠ 15 485 θα ἀ68 
Ῥεαβσοβ (ϑΡ»Ὀὶ]. 2580) ἀ. 1. ΑΥροβ 
(ϑαρρι. 684) σϑυπμοιηῦ. --- Ἄρει, φόνῳ. 
- δαμέντων, αὐτῶν, Κνᾶροι 1 8 47, 
Δ θῖας- νυκτιφρουρήτῳ:. ΒΌΠΟΙ, 
τῷ νυχτὸς ἐπιτηρήσαντι, Υἱθ] ΠΠΘῊΓ 
»ἈδΟ δ μθηᾶ", Υρ]. χὰ 5899. 

802. ἕκαστον Θτϑίτοοκὺ ἀ16. (6]- 
ἔὰπρ᾽ Β61Π68 ΒΘρ ΙΒ ΔΌΘΗ δῇ γυνή. 
--- αἰῶνος στερεῖ: νρὶ. 1]. 22, ὅϑ8 
αὐτὸς δὲ φίλης αἰῶνος ἀμερϑῆς. 

868. ἐν σφαγαῖσι βάψασα ξίφος: 
Υ6]. ϑοριι. ΑἹ. 9ὅ ἔβαψας ἔγχος εὖ 
πρὸς “Ἀργείων στρατῷ: Ἔν σφαγαῖσι 
ψὶθ ἐν φόνῳ “ἴπὶ Βιαίθ ἄθε 66- 
τηογαοὐθη΄. 

8604. ΥρΊ. ΒΡ]. 1082 μηδ᾽ ὑπ᾽ 
ἀνάγκας γάμος ἔλθοι Κυϑερείας" 
στυγερῶν πέλοι τόδ᾽ ἄϑλον, ΧΘΠΟΡΗ. 
Απδρ. ΠῚ 2, 8 οἶμαι γὰρ ἂν ὑμᾶς 
τοιαῦτα παθεῖν, οἷα τοὺς ἐχϑροὺς 
οἵ ϑεοὶ ποιήσειαν. 

ον γυμνὴν αν»: 
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μίαν δὲ παίδων ἵμερος ϑέλξει τὸ μὴ 80ὕ 
χτεῖναι σύνευνον. ἀλλ᾽ ἀπαμβλυνϑήσεται 

γνώμην" δυοῖν δὲ ϑάτερον βουλήσεται. 

κλύειν ἄναλκις μᾶλλον ἢ μιαιφόνος" 

αὕτη κατ᾽ 4ργος βασιλικὸν τέξει γένος. 

μακροῦ λόγου δεῖ ταῦτ᾽ ἐπεξελθεῖν τορῶς. 870 

σπορᾶς γε μὴν ἐκ τῆσδε φύσεται ϑρασὺς 

τόξοισι κλεινὸς ἵἶνις. ὃς πόνων ἐμὲ 

λύσει. τοιόνδε χρησμὸν ἡ παλαιγενὴς 
μήτηρ ἐμοὶ διῆλϑε Τιτανὶς Θέμις" 

ὕπως δὲ χὥπη,. ταῦτα δεῖ μακροῦ λόγου 81 
εἰπεῖν, σύ τ᾽ οὐδὲν ἐκμαϑοῦσα κερδανεῖς. 

θο. Ὀιομύοθυ Ὀοπαΐχὺ 815 
Ανίγοίθη ἃοὺ Ἰὸ 

1. ἐλελεῦ ἐλελεῦ., 

ὑπό μ᾽’ αὖ σφάκελος καὶ φρενοπλῆγες 
μανίαι ϑάλπουσ᾽. οἴστρου δ᾽ ἄρδις 

8θὅ. μίαν: τὰ 114. -- ϑέλξει τὸ 878. 
μή: πὰ 296. Μούϊν {ἅν ἀδ58 

860 ἢ, ἀπαμβλυνϑήσεται: “ἀπαμ- 
βλύνειν αὖ ἀμβλύνειν ἂἀθ τηροῦα 
δαῖτα τϑύαταδῦο ρομῖδαγ. Οοτιηρᾶ- 
γαῦϊο ἃ γϑύπβϑδ ἔθΥσῚ 8016 ἀποίω οϑύ. 
510 ϑερί. τιῦ τεϑηγμένον τοί μ᾽ 
οὐκ ἀπαμβλυνεῖς λόγῳ᾽ (ϑομι2). --- 
ΨΩ]. ἀϊθ Υονίθ ἀθ Ηγυρθυιηθβίγα, 
ῬοῚ Ονϊα. Ηρν. ΧΙ 7 οθ86 τϑϑπὶ 
Ῥταθδῦαῦ αὐϑιὰ 5810 ρ]ϑουϊββθ Ρᾶ- 
τοιαῦθ. Νοῆ φὶρσθϑῦ ᾿ἱπητηαπε5 οδ 6618 
ὨΘΌΘΥΘ ΤΘΉΤ1Ι8. 

8609 ἔ, Ῥεουηθύπθιβ Ὀθσιημῦ, 815 
ΟὉ ΘΓ 41165 Ὀθυϊομύθη πο ]]ῦθ, Ὀγϊομῦ 
δΌΘΥ Ὀ] δύ] ]0 ἃ. [ἢ ἀ]θθθπι 5 ΠΠ6 
ἰδὺ ἀδ8Β Αβυπάθίοῃ μακροῦ λόγου 
δεῖ τὰ ἀθαΐθη. Ζᾳ μακροῦ “λόγου 
Υρ]. Ῥθυϑ. 118 πάντα γὰρ ἀκούσῃ 
μῦϑον ἐν βραχεῖ λόγῳ. 

812. ἴνις, ϑό μη , ΝΘΟΒΚοΙΠῚΘ 
(Β 5.6. ἶνις᾽ υἱὸς νέος, παῖς, 
ἀπόγονος). 

814. διῆλϑε πῖ6 διεῖπε (Ἴοσίθ 
ΔΌΒ ΠΥ] ]ΟῺ ἀν᾽). -- Τιτανὶς Θέμις: 
φιὰὶ 210. 

816. 16 ψογθίπᾶαηρ σοὺ ὕπως 
τ. ὅπῃ 8011 165] μθη {Πταϑἐδα σὰ- 
ΒΘΙΩΤ θυ ΐαββθα. Ζα ἀον ἘΠ]]1056. Ὑρ]. 
916. γαβ Ῥγοιημοίμθιβ ΠΙΘῚ σϑὺ- 
Βομνγοῖρῦ, οὐ σὺ ἀοὺ Ζ.ΒΟΠΘΊΙΘΥ Τὰ 
Προμηϑεὺς λυόμενος. : 

Θἴπθη πΘαθη ΑἸΐ8}1] 465 ΔΒ μΒΙΠΠ68 
(οἶστρος). ἼοΟ ρυποβ ἐδπύατη ἴατο- 
τὶβ ᾿τπηρϑύαβ γ ΥὉ15 ἀθβου οὖ, τ6]1- 
α08 ΕΙῸ Βοθηδ, ΘΡΎΘΒ558, βρθοίαξοτῖϑ 
ἱπηΟ Δ Ὁ] ΟῊ] ΘΟΠ οἰ Θμ 408 φοΠ παι’ 
(ϑομᾶϊ 2). --- ἐλελεῦ: ϑρηνῶδες ἐπί- 
φϑεγμα 8680]. ἐλελεῦ" ἐπιφώνημα 
'πολεμιπόν (; γον ἄχ δ᾽. δ ΡΙαύ. 
ΠΉθδὴ 25) "οὐ δέ; προαναφώνησις 
παιανισμοῦ᾽ τίθησι δὲ αὐτὸ 4ἰσχύ- 
λ1ος ἐπὶ σχετλιασμοῦ ἐν Προμηϑεῖ 
δεσμώτῃ Ηθογομ. [)6ὺ ϑομ)δομίσαϊ 
1ϑῦ σονθ]ῦ, ἀπ ἀθῃ ϑύασια 468 
ὙΔΒμβίηπβ ἀαγΖαβίθ θη. --- ὑπὸ -- 
ϑαάλπουσι, Ὑ6]. σὰ δ14. 16 ΕἸη- 
ΒΟΠΙΘΌααρ σοὸρπ Ὀοαἀθαΐοπάθγθη ππὰ 
ταθἤσθυθη ὟΥ ὄγίοσηι (ποὺ Ὀ]οΙ5 οἱπ- 
᾿ΒΙΠὈΙσοη ΚΟΙ]αμΚίϊοπθη ἃ. ΘΗ ΚΙ - 
ΒΟΠθη ΡΥΟΠΟΙΏΪη8) ΖΜ ΊΒοΠθη Ργὰ- 
Ῥοβίθίοθ. ἀπὰ δ οεθυμη ἢπαᾶθὺ 5810} 
Ὀ6Ὶ Αβοῦγ]οβ πϊῦ Αὐβηϑημηθ ΥῸῈ 
Ἀγ. 1915 υπὰ ϑορῦ. 1028 π]ΘΠ18}85 ἴτα 
'Τυϊηχθίθι. --- φρενοπλήξ 9 σοι] αοῦ 10 
οἰστροπλήξ, ἀμφιπλήξ, ᾿ἀκανϑοπλήξ. 

ΕΥΘᾺ ὑποθϑάλπουσι: ὑπό Ὀδαθαζοῦ 
8. Ὑ. ἃ. ᾿ἴδηρθη δη΄. Ζυ ϑαλπειν 
γα]. α16 δ ουΐθ ἀδΡ. γοὴ ἰπηθτου 
Βοροιβύθυαηρ ΘΥΡΥ ΘΠ ΘῺ ΘΘΒθυῖη 
Καβαπαάγα Ἀρσ. 1958 παπαῖ, οἷον τὸ 
πῦρ ἐπέρχεται δέμας. --- σφάπελος: 
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χρίει μ᾽’ ἄπυρος" 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

880 

κραδία δὲ φόβῳ φρένα λακτίζει" 

τροχοδινεῖται δ᾽ ὄμμαϑ'᾽ ἑλίγδην, 
ἔξω δὲ δρόμου φέρομαι λύσσης 
πνεύματι μάργῳ. γλώσσης ἀκρατής" 

ϑολεροὶ δὲ λόγοι πταίουσ᾽ εἰκῇ 888 

στυγνῆς πρὺς κύμασιν ἄτης. 

(στροφή) 

ΧΟ. ἢἦ σοφὸς ἦ σοφὸς ὃς 

σπασμὸς τοῦ ἐγκεφάλου 5680]., νρ]. 
Ἐν. ΗΙρΡρ. 1851 διά μου ἜΠΟΣ 
ἄσσουσ᾽ ὀδύναι, κατὰ δ᾽ ἐγκέφαλον 
πηδᾷ σφάκπελος.. 

880. ἄρδις: ἀκίς Αἰσχύλος Προ- 
μηϑεῖ δεσμώτῃ ἨΘΒΥΘΒ. τος ἄπυρος 
δγκιᾶγῇ ἄθυ ὅ.Π0]. ἡ πολύπυρος διὰ 
τὸ σφοδρὸν πάϑος (τῦ ΑἸΠΔΒΙη6 
ἄθβ βοσ. α ἰπίθηβί τη) ἢ πῦρ μὴ 
ἔχουσα. Τιούκίογο ΕὐκΚΙδγαπρ 1π| 
ΞΊΠΠΘ. σὸὺρ “θ᾽ ἸΡῊΪ ΠΟ δ τηο- 
{Ὰ1}, 51η6 Ἰστὴηθ ᾳφοῦατη᾽ ΠαΌΘη οὐ 
τ. Ἠδυπιδηπ ΖῸΣ αοϊίαηρ σοὈγϑοΐ. 
“Ααϊθοῦϊννο ἄπυρος ἔθ] απι τηθίδρμο- 
γ]ο6. αἸούππι ἃ ῬΤΟΡΥΊΘ 516 ΔΡρβι!αῦο 
αἰβογονῦ ΑΘβομ 5 (ϑομ2), νρ]. 
Ομο. 498 πέδαις ἀχαλκεύτοις ν0ῃ 
ἄρ Εδηρρθτθθ οὐ Κι γιθιηθβίσα, 
ἔγριη. 812, 4 ἄπτεροι πελειάδες γ0Ὲ 
ἄθπη Ρ]βίδάθη, Αρ. 1208 δίπους λέ- 
αιναὰ νὸν ἀοὲ Κἰγὑδιηθβίσα, ϑϑρῦ. 
θά κῦμα χερσαῖον στρατοῦ, 604. 942 
ὃ πόντιος ξεῖνος ἐκ πυρὸς συϑείς 
σοτι ϑομνογίθ, ΒΟΡΗ. ΤυΆο, 874 
βέβηκε ᾿“Δηιάνειρα τὴν πανυστάτην 
ὁδῶν ἁπασῶν ἐξ ἀκινήτου ποδός, 
Ο. Η. 190 Ἄρεα... ὃς νῦν ἄχαλκος 
ἀσπίδων (σοι ἀν Ῥοβϑῦ), Εἰαν. ἔν. ὅ9ὅ 
αἰδοῦς ἀχαλκεύτοισιν. ἔξευκται πέ- 
δαις, ΤΡ. Τ' 109 ἄπτερος ὄρνις, 
Οὐ. 021 ὑφῆψε δῶμ᾽ ἀνηφαίστῳ 
πυρί. 

881. φρένα: Ζὰᾳ 861. --- Ζὰ ἀθΥ 
ΒθΏΖΘη γουβίθ! απο νοὶ]. ΟΠ. 16 
ὀρχεῖται δὲ καρδία φόβῳ, 102 
πρὸς δὲ καρδίᾳ φόβος ἄδειν ἕτοι- 
μος, ἣ δ᾽ ὑπορχεῖσϑαι κρότῳ, Ἀρ. 
990 πρὸς ἐνδώιοις φρεσὶν “τελεσφό- 

ροις δίναις “κυκλούμενον πέαρ, Ηοιι. 
ῃ. 510 ἝἝχτορί τ᾽ αὐτῷ ϑυμὸς 

ἐνὶ στήϑεσσι πάτασσεν. 

882. Μιὺ τροχοδινεῖν γρ]. στρο- 
φοδινεῖν Ἀρσ. 51. 

888. ἔξω δρύμου (Βαμπ) φέρο- 
μαν: γ6]. ΟΠο. 1022 ὥσπερ ξὺν ἵπ- 
ποις ἡνιοστρόφου δρόμου ἔξω τρέχων" 
φέρουσι γὰρ νικώμενον φρένες δύσ- 
ἀρῆτοι, Ἀρ. 1245 ἐκ δρόμου πεσὼν 
τρέχω πα ὉΠΒ6Υ ἵδι8 ἄθπι (Θ᾽ ῖθθ 
Κοπητηθη᾽. 

884. γλώσσης ἀκρατής: γτρΐ. 
ΤΆΘοροι. 808 οἰνοβαρέω κεφαλήν Β᾿ 
γλώσσης οὐκέτ᾽ ἐγὼ ταμίης ἡμετέ- 
ρης, τὸ δὲ δῶμα περιτρέχει, Τιπογοῦ. 
ΠΙ 464 οἸαπαϊοαῦ ἱηρϑπίαχῃ, ἀδ] ταῦ 
Πηραδ. 

88, ϑολεροί: ΗΘβυοΒ. ϑολερόν᾽ 
ταραχῶδες, ἀκάϑαρτον, βορβορῶ- 
δὲς, τεταραγμένον, γ6]. ΑἹ. 206 
ϑολερῷ χειμῶνι νοσήσας. 1)88 Αἀ- 
7θκῦν ϑυπηθεῦ δὲ ἄθῃ ΟΝ ΔΙΏΙΩ, 
ἀθν ἀσγοῃ α16 ὙΥορθη σοπὰ Μίβϑυββ. 
συυπᾶθ δυΐσον δ πὶτα (κελαινὰν 
ϑῖνα ὅορῃ. Απί. 689). Ὑ16 αἴθ πο- 
σπάθη 6] ]θη ἀθη ϑ'ο]δτήτη Ὀδ]α 
ἀδμῖη Ὀώ1α ἀονύμῖη ἔὔγθη, 80 τγϑῖ- 
θη αἷθ δὴ αἴθ νορϑῃ 488 ᾿γ 81 ΏΠ8 
βιοίβεαπαθη βράθῃ γνὸρμ ἀθηβθ] Ό6 ἢ 
Ῥ]δη- ἀπὰ οὐ ἀππιῃ 8108 (εἰκῇ, ἄθτα 
γογτϑαβσοῃθηᾶθη ἀκρατὴς γλώσσης 
δμἐβρυθομθμα) ΒουατησϑίσθΌθη πἀπὰ 
Κὄππροιι Κοῖπθ Ὀεβυύυπητηθο ΒΒ ἀπ 
Οτάπυηρ πάρῃ, 80 αἀδίβ θη βάθη 
ἄδθυ Ἰορίβομθ Ζυβϑιησηθμῃθησ ΑΘΓ 
αράδηκοη [6 ]0. 
 881-ὁ06 ατγιθδο5. Βὐδβίτῃ οη. 
ὕὉ ον ἀα5 Μρίγυαιη 8. ζὰ ὅ2ῶ6. 16 
γα Πρα Βεοίγαομύπηρ 465 Ομοῦβ Κοη- 
ἰχαβίιουῦ δα ἀδ85 Ὀθβίθ ταῦ ἀθπὶ [σ- 
ΤῸ τ. ὙΥΠΤΘΠ ΟΘΥ γουϑαβοθ θη 6 ῃ 
6616. 

887. ἢ σοφός: τὸν Πιττακὸν λέ- 
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πρῶτος ἐν γνώμα τόδ᾽ ἐβάστασε καὶ γλώσσᾳ διεμυϑο- 
λόγησεν, 

ὡς τὸ κηδεῦσαι καϑ' ἑαυτὸν ἀριστεύει μακρῷ, 890 
καὶ μήτε τῶν πλούτῳ διαϑρυπτομένων 

μήτε τῶν γέννᾳ μεγαλυνομένων 

ὄντα χερνήταν ἐραστεῦσαι γάμων. 

(ἀντιστροφή) 

μήποτε μήποτέ μ΄’. ὦ 

«(πότνιαιν Μοῖραι. λεχέων Ζ]ιὸς εὐνάτειραν ἴδοισϑε πέ- 
λουδσαν᾽ 89 

μηδὲ πλαϑείην γαμέτᾳ τινὶ τῶν ἐξ οὐρανοῦ. 

ταρβῶ γὰρ ἀστεργάνορα παρϑενίαν 

εἰσορῶσ᾽ ᾿Ιοῦς ἀμαλαπτομέναν 

δυσπλάνοις Ἥρας ἀλατείαις πόνων. 900 

γει,) ΜΘΙΟΠΘΥ ΘΙπθιη, ἀθὺ ψοϑ 6]{6, 
ΟὟ ΘΓ Θἷπ ὙϑΊο 65 Οὐδὺ Θ᾽ ΒΥΠΊΘ8, 
ΘΌΘΥ Βϑίπουαι ὥἰδηαθ θη βρυθομΘπ 468 
Μϑδομθη σὰν Ενδα ΠΘΏΠΊΘΗ 50]]6, 
σουδίθη παῦθ, ἄθῃ Κίπάθτη ζΖὰ- 
ΖΌΒΘΗΘΙ, 616 ἴῃ ἄρον ΝἅΠμ6 τοῦ ἄθιη 
Κυαθ1861 βρ:ϑ!ίθη; ἀδθθὶ μαθ6 ἀἴθβθὺ 
ἄθῃ Τα νϑυποι 6 τὴν καϑϑ 
ἑαυτὸν ἔλαυνε. 8080]. (τὴν κατὰ 
σαυτὸν ἔλα ἴῃ ἄθη Ερὶρυδιητη (68 
Κα Ιτηϑομο8 61 Π1ορ. ἴ. 1 80). ἘΠπ 
5080]. γϑυρ]θιομῦ ἀδζα Ριπὰ. Ῥγίμ. 
Π 64 χρὴ δὲ καϑ αὑτὸν αἰεὶ παν- 
τὸς ὁρᾶν μέτρον, εὐναὶ δὲ παρά- 
τροποι ἐς κακότατ᾽ ἀϑρόαν ἔβαλον 
ποτὶ κοῖτον ἰόντα. --- Δυξ ΒΗΘ Θ΄ 
Αὐτὸ ψισὰ οἷπθθ αποῖη8 δηροίάμτν 
ΞΟΡΆ. Απί. θ20 σοφίᾳ γὰρ ἔκ του 
κλεινὸν ἔπος πέφανται, γρ6]. Αρ. 
8609 οὐκ ἔφα τις ϑεοὺς ᾿βρυτῶν 
ἀξιοῦσϑαι μέλειν κτλ., 160 παλαί- 
φατος δ᾽ ἐν βροτοῖς γέρων λόγος 
τέτυκται, ΟΠο. 818 δράσαντι πα- 
δεῖν, τριγέρων μῦϑος τάδε φωνεῖ. 
-- ὕτνοι ἀϊθ Αὐυβ]αβϑαπρ νοὸὰ ἦν 
γ]. Κυᾶρου [8 ΘΟ 50. 
888. ἐβάστασε: ἐδοκίμασεν" “Ἐπεὶ 

μέγα τόξον ἐβάστασε καὶ ἴδε πᾶν- 
τῃ᾿ (Θά. 21, 406) 8680]. Ὧν Ατὐἱ- 
βίορῃ. Τμεδπι. 488 πάσας δ᾽ ἰδέας 
ἐξήτασεν, πάντα δ᾽ ἐβάστασεν φρε- 
νί, ῬΟΙΥΡ. ΥἹΠἼΠ 18 πᾶν ἐβάστασε 
πρᾶγμα καὶ πᾶσαν ἐπίνοιαν ἐψη- 
λάφα. 

891. ΤΥ ΟἸθιο ΚΙαπρ 1η δια- 
ϑρυπτομένων ὑπ μεγαλυνομένων 
τη] ῦ ἄθῃ δ] ΘΙ ομθα γγουύ ἀθι Ὀθι θη. 
895 [, εὐνάτειραν -- πλαϑείην : 

ΥΡῚ. ϑόρᾷῃ. Ὁ. Β. 1099 τίς σ᾽ ἔτικτε 
τᾶν μακραιώνων ἄρα Πανὸς «ὀρεσσι- 
βάτα λέκτροις πελασϑεῖσ᾽ ἢ σέ γ᾽ 
εὐνάτειρα “οξίου; -- τῶν ἐξ οὐ- 
ρανοῦ ΜΙ|6 902 κρεισσόνων ϑ'εῶν. 
16 Ῥυιδροβιθοη ἐξ θηὐβρυϊομὺ ἀ6 Γ᾽ 
Ὑουβίθ! ] ὰησ .,16 νοῦ Ἡϊτημη6] σὰ 
τ 1Υ ΠΟΘΙ ὈΚουητηΘη“. Υρ]. σὰ 702. 

898. ἀστεργάνορα παρϑενίαν: 
ὙἹτρΊ πἰζα δ ὙΠ 5170 ῬΥΟῸΙ ΠΟΙ 
τα δναὔθτα᾽ αὖ φυξανορίᾳ ϑρρ!]. ν. 
9 Ῥτοοούαπι ἴπρϑ᾽. Οδίυτη ευρϑ 
ον ἴο ρθῶ ρτοαϊάθγωῦ σν, 189 
(ϑομᾶϊ), νϑ]. στυγάνορα 124, γά- 
μον δυσάνορα ΘΌΡΡΙ. 1004. 
899. ἀμαλαπτομέναν: Υ6]. ΠΥ ΚΟΡΠτ. 

84 ἠμάλαψε κάρχαρος, κύων, ἩΘΒβυ οι. 
ἡμαλάψαι: κρύψαι, ἀφανίσαι (σ16}- 
ΤΉ ΘῊΥ ἡμάλαψε" ἔχρυψε, ἠφάνισε) 
Σοφοκλῆς Ὀδυσσεῖ μαινομένῳ, ΡΒο- 
(108 Ρ. 68, 8 ἠμάλαπτεν᾽ ἔκρυπτεν, 
ἠφάνιξεν. 

900. ἀλατεέαις πόνων: ἴθ. α16 ατιἃ- 
1ὐαΐνο Βραθαύαμρ, 465. ῬΡοββθββίγθα 
α. τηϑὐθυϊ θα ὅ6η. 5. Κυᾶρου 1] 8ὶ 41, 
δα. ὁ, 2, γΩ]. ῬῸΓ, Τρῃ. Α. 1280 
πόνων τιϑηνοὺς ἀποδιδοῦσά σοι 
τροφάς, ἀπο ΒΆΚΟΙΙ.. 1218 μόχϑων 
(σον μι 110 μοχϑν) μυρίοις ξητή- 
μασι, ὅϑορῃ. Αἱ. 888 τὸν μακρῶν 
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(ἐπῳδός) 

ἐμοὶ δὲ τιόμενος ὁμαλὸς ὃ γάμος ἄφοβος 

[οὐ δέδια] μηδὲ χρεισσόνων ϑεῶν 
ἔρως ἄφυχτον ὕμμα προσδράκοι μδ. 

ἀπόλεμος ὅδε γ᾽ ὃ πόλεμος. ἄπορα πόριμορ᾽ 

οὐδ᾽ ἔχω τίς ἂν γενοίμαν" 
τὰν Ζιὸς γὰρ οὐχ ὁρῶ 

μῆτιν ὅπᾳ φύγοιμ᾽ ἄν. 

ΠῈΣ 

90 

ἢ μὴν ἔτι Ζεὺς καίπερ αὐθάδης φρενῶν 
ἔσται ταπεινός. οἷον ἐξαρτύεται 

ἁλάταν πόνων. --- δυσπλάνοις ἀλα- 
τείαις: Υ6]. Ασ. 1186 κακόποτμοι 
τύχαι, ῬΕΙΒ. 711 βίοτον εὐαίωνα, 
ΞΟΡΒ. Ο. Κ. 116 εὐήρετμος πλᾶτα, 
ΑἹ. 188 λόγος κακόϑρους, Εατ. ΗἹΡΡ. 
200 εὐπήχεις χεῖρας. 

901. ἐμοὶ δὲ ,τιόμενος ὃ γάμος 
ὁμαλὸς ἀἄφοβός ἐστι Ὑη]Γ ΘΥβομοιαῦ 
εἷβ [468] αἰ ἘΠῸ, ἀ16. οἷπθ βθθη- 
τηβ ίβιρβ Ὑοὺ υἱπάσαρ σ᾽] ϑίομου δίδηαθ 
1βϑῦ ἃ. Καίπθ Οβίδυ τοῦ 5108 Ὀσϊπρύ". 
Π)ὲ5 Ηδυρίρσοπιομ (68 Θϑάδηκθηβ 
11οσὺ, τὶ πῆρ, ἴτὰ Ῥαυίϊορ. 

908. ϑεῶν ἔρως αἸΙΟΒ ΘΙΊΒΟΗ ἐὮΓ 
ϑεοὶ ἐρῶντες. -- ἄφυκτον ὄμμα 
προσδράκοι μὲ: ὃ α1Θ 5[6116 γΟΠ 
δέργμα προσδέρκεσϑαι ἰϑῦ ὄμμα (ΞΞ 
ὄψιν) προσδέρκεσϑαι σοίγθίθῃ, νΕ]. 
Ῥριβ. 81 λεύσσων δέργμα, 806 πή- 
δημ᾽ ἀφήλατο. ὅπ ἀ6᾽ σᾷμσθη Κοη- 
βύγυ Κίϊοπ (ἰγϑηβιίνου ἀοοσβεῦν 
πΘΌΘη ἄθτη ἀσο. ἀ6β [π|η8]}{5) νυρ]. 
Ἐππν. Ῥῃδη. 298. γονυπετεῖς 
προσπίτνω, σ᾽ ἄναξ, Οὐ. 1020 ὥς σ᾽ 
ἰδοῦσ᾽ ἐν ὄμμασι πανυστάτην πρόσ- 
οψιν ἐξέστην φρενῶν, Κτιᾶρσον Π 
8 46, 12, 1. 
ΟΘΟΖΣ ἀπόλεμος ὃ πόλεμος: γρ]. 
Αγ. 1442 νόμον ἄνομον, Επτη. 1088 
παῖδες ἄπαιδες, ῬοιΒ. 680 νᾶες 
ἄναες, Επτ. Ηδτο. 1188 ἀπόλεμον 
πόλεμον, ϑΟΡΗ. ΑἹ. ὁ0ὅ ἄδωρα δῶρα, 
ΕἸ. 1164 μήτηρ ἀμήτωρ, Ὁ. ΗΝ. 1214 
ἄγαμος γάμος α. ἃ. --τὀ ἄπορα πό- 
θεμος ταῦ ἀοΥ Κοπβίσα κύϊοη 4688 γου- 
Ὀυτη5 ψὶ6 ΟΒο. 22 χοὰς προπομπός, 
Ῥευβ.981 μυρία πεμπαστάν, Ἀσ.1090 
πολλὰ συνίστορα (στέγην) αὐτόφο- 
να κακά; ἄᾶσὰ Αβοῃ. ϑαρρι. 

ἕδρας. 

149. 

ἀδμήτας͵ ἀδμήτα ῥύσιος γενέσϑω 
ΓΞΞ ῥυσάσϑα), ϑορῃ. Απί. 7817 καί 
σε φύξιμος οὐδείς (ΞΞ φεύγειν δύ- 
ναται), Ευγ. Ιρῃ. Δ. 125ῦ ἐγὼ τά τ᾽ 
οἰκτρὰ συνετός εἶμι καὶ τὰ μή, 
1,γχ8. 8, 21 ταῦτα ἔξαρνός ἐστι, 
[ΡΙα.] ᾿ΑΙκῖῦ. Π Ῥ. 141 Ὁ ἀνήκοον 
εἶναι χϑιξά τε καὶ πρωϊξὰ γεγενη- 
μένα, ΕἸαῦ. ΟΒδττα. Ρ. 168 Ὁ ἐξάρνῳ 
εἰναι τὰ ἐρωτώμενα. 

9056. τίς ἂν γενοίμαν 150 πῖομέ 
ΥΘΙ ΒΟΒΙΘάθη γοὴ ἄθπὶ σον ΒΗ] ΟΠ ΘΗ. 
τί ἂν γενοίμαν. 

906. ΥΩ]. δδ1 α. 1. 8, 148 ἀνὴρ 
δέ κεν οὔτι Ζιὸς νόον εἰρύσσαιυτο 
οὐδὲ μάλ᾽ ἴφϑιμος, ἐπεὶ ἡ πολὺ 
φέρτερός ἐστιν, Η65. Ὑγ τ τις ἘΞ Ὸ5 
οὕτως οὔτι πῃ ἔστι Διὸς νόον ἐξα- 
λέασϑαι. 
9017 -- 0485 οτϑβῦθ Ἔπ ΔΎ 

Εχοᾶάοβ συίβομθη ἄθῃ Κουγ- 
Ῥῃθᾶοβ υπὰ Ρτοιηοῦμοαβ. Ηθυ- 
ὈΘΙΓά τα π Ρ’ ἂθτ Καὐαβύγορϑ. 

901. ἡ μὴν ἔτι: γρ]. 167. -- αὖ- 
ϑάδης φρενῶν: ὥδογ ἀδθη ϑημθῦν 
ον ΒαοΙαίίου Κυᾶσου 1 8 47, 26, ὃ 
ὉΠ ΘΝ, ΟΣ 

908. οἷον: νρ]. Οα. 2, 289 νῦν 
δ᾽ ἄλλῳ δήμῳ νεμεσίξομαι, οἷον 
ἅπαντες ἧσϑ' ἄνεῳ (οἷον ΞΞ ὅτι 
οὕτως), ῃ. 22, 846 αὲ γάρ, πως αὖ- 
τόν μὲ μένος καὶ ϑυμὸς ἀνείη ὦμ᾽ 
ἀποταμνόμενον. κρέα ἔδμεναι, οἷά 
μ᾽ ἔοργας ἘΞ ὅτι τοῖα), Ἐδιγ. Ηβτο. 
816 ἄρ᾽ εἰς τὸν αὐτὸν πίτυλον 
ἥκομεν φύβου, γέροντες, οἷον φάσμ᾽ 
ὑπὲρ δόμων δρῶ; Ιοη 7906 ἀν᾽ 
ὑγρὸν. ἀμπταίην αἰϑέρα .., οἷον 
οἷον ἄλγος ἔπαϑον, Αὐἱδίορ. Νυῦ. 
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γάμον γαμεῖν" ὃς αὐτὸν ἐκ τυραννίδος 

ϑρόνων τ᾽ ἄιστον ἐκβαλεῖ πατρὸς δ᾽ ἀρὰ 
Κρόνου τότ᾽ ἤδη παντελῶς κρανϑήσεται. 

ἣν ἐχπίστνων ἠρᾶτο δηναιῶν ϑρόνων. 

τοιῶνδε μόχϑων ἐχτροπὴν οὐδεὶς ϑεῶν 
, γ) “ι 2 “"Ἥ Χ 2 “ "Ὁ - δύναιτ᾽ ἂν αὐτῷ πλὴν ἐμοῦ δεῖξαν σαφῶς. 

ΘΝ , Δ. 5. 53. ΄ ᾿" - - 
ἐγὼ τάδ᾽ οἰδὰ χὠ τρόπῳ. πρὸς ταῦτα νῦν 

ϑαρσῶν καϑήσϑω τοῖς πεδαρσίοις κτύποις 

πιστὸς τινάσσων τ᾽ 

οὐδὲν γὰρ αὐτῷ ταῦτ᾽ ἐπαρκέσει τὸ μὴ οὐ 

2 » 4 , 

ἕν χεροῖν πύρπνουν βέλοο. 

{ΠῚ 

916 

πεσεῖν ἀτίμως πτώματ᾽ οὐκ ἀνασχετά᾽" 
τοῖον παλαιστὴν νῦν παρασκχευάζεται 990 

ἐπ᾿ αὐτὸς αὐτῷ. δυσμαχώτατον τέρας" 
ὃς δὴ κεραυνοῦ χρείσσον᾽ εὑρήσει φλόγα 

βροντῆς 8᾽ ὑπερβάλλοντα καρτερὸν κτύπον" 
ϑαλασσίαν τὲ γῆς τινάκτειραν πέδων 

1161 οὐδὲν “γὰρ ἄν μὲ φλαῦρον 
ἐργάσαισϑ'᾽ ἔτι, οἷος ἐμοὶ τρέφεται 
τοῖσδ᾽ ἐνὶ δώμασι “παῖς, Ηοτοά. 1 81 
αἵ δὲ ᾿Δργεῖαι τὴν μητέρα αὐτῶν 
«ἐμακάριξον», οἵων τέκνων ἐκύρησε, 
ΝΠ 12 ἐς φόβον κατιστέατο, ἐλπί- 
ξοντες πάγχυ ἀπολέεσϑαι, ἐς οἷα 
καπὰ ἥκον. 

910. ἄιστον ἐκβαλεῖ. Ὑπ 1: ἐκ αλεὶ 
ὥστε ἄιστον εἶναι. ποι ἄιστος 
γρ]. σὰ 161. 

911. Κρόνου --- κρανϑήσεται: ΑἸ- 
1εὐτθυαύϊοα σοῃ Κρ. 

918. πρὸς ταῦτα: σὰ 992. 
910. πεδαρσίοις: σὰ ὀλ 209. 
917. πύρπνουν βέλος: γ5]. σὰ 89. 

-- εσθη ἀογ Κουίνθιθυΐθηῃ ΕΌστα 
πύρπνουν γρὶ]. χὰ 852 αἱ. ΞοΡ!. Απύ. 
224 δύσπνους ἵκάνω. [τὰ Τα 0] ΒΟ ΠΏ 6 
Ῥαυύθη πἰγὰ ττὺ αἴθ δαΐσο!δϑίθ 
Ἐογ σΘὈγϑαοῦ. 
920. τοῖον : αἀ16 8πὶ Απίδηρ (65 
ϑαῦζθα βύθ πάθη [)οιποπβίγα γ ργο- 

“ποτηΐηδι σΘΌΘη Οἰδαιβ ἴθ ΟὙἹΘΟΠ1- 
ΒΟΒΘΠ Μ}6 ἴπὶ Πιδῦ. πο ν  ΡΊ1Οη ἄθα 
ἴπ ἀον Βθβοβα θοῦ οἰπθὺ ὥθοῃθ 
Ἰοροπᾶθῃ ατὰπα ΖῈ} νουϑβ δηρ8- 
ΒΘΌθμθα, ΕΌΙΡΟΘ, νϑ]. ϑοΡἘ. ΔΙ. δ00 
οὔτοι σ᾽ ᾿Αχαιῶν, οἶδα, μή τις 
ὑβρίσῃ το. τοῖον πυλωρὸν φύλακα 
Τεῦκρον ἀμφί σοι λείψω. 

921. ἐπ᾽ αὐτὸς αὐτῷ: πὰ 162. 
922. κεραυνός Ἴρηθα οογϑοαύϊοὔ 

(βροντή “ἵγαροῦ 66.611 ἑοπαπ θ᾽ Ὶ 
995. βροντῆς ὑπερβάλλοντα: 

ὑπερβάλλειν παῦ 85 γι υθατα (68 
ὕ ον νθθηβ Μ16 ὑπερφέρειν (ϑορἈ. 
0.8. 880 τέχνη τέχνης ὑπερφέρουσα) 
ππα ὑπερέχειν ἀ6π θη. ὅποι Ρ] αὐ. 
ὅουρ. Ρ.415Β ἄρα λύπῃ ὑπερβάλλει 
τὸ ἀδικεῖν τοῦ αδικεῖσϑαι:; ὈΘΙ 5108, 
νὸ ἀδταιέ ὑπερέχει δπ 561Π8 Β66116 
ὑγιὺ (οὐκ ἄρα λύπῃ γε ὑπερέχει), 
Αὐιβίοῦ. Η. Αη. 1 11 πολὺ ὑπερ- 
βάλλοντες τῶν περὶ τὰ λοιπὰ ὑπαρ- 
χόντων. 

924, ϑαλασσίαν τρίαιναν: Ἐν. 
Τοη 282 πληγαὶ τριαίνης ποντίου. --- 
2 τινάκτειραν πέδων γῆς (εν Πτοῖ- 
Ζϑ Οἷς ουβομὐϊξοσὺ αἴθ αταηαξθβδίθῃ 
θυ Ἐτα6) νρῚ]. παν, ΒΆΚΟΗ. ὅ8ὅ πέδου 
χϑονὸς ἔνοσι πότνια. -- ΝΔο ΡΙπᾶ. 
Ἰβίμσα. ὙΠ 60 Η σὰ ἀἷθ πολ ]θε- 
ταύθηθ ΤΠθιηῖθ, 415 Ζθαβ ππᾶ Ρο- 
βϑίοη ἀπὶ ΤΠ Οὐ8. σγυ θη, ἄθη αδί- 
ἴθγῃ Καπᾶ, εἵνεκεν πεπρωμένον ἣν 
φέρτερον γόνον ἂν ἄναχτα πατρὸς 
τεκεῖν. ποντίαν ϑεόν, ὃς κεραυνοῦ 

τὲ κρέσσον ἄλλο βέλος διώξει χερὶ 
τριόδοντός τὴ ἀμαιμακέτου, 4 γε 
μισγομέναν ἢ Ζιὸς παρ᾽ ἀδελφεοῖς 
σιν, δ. Ὀιομύου μαὺ ἄθῃ διῇ Ρο- 
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τρίαιναν, αἰχμὴν τὴν Ποσειδῶνος. σκεδᾷ. 92 

πταίσας δὲ τῷδε πρὸς κακῷ μαϑήσεται, 

ὅσον τό τ᾽ ἄρχειν καὶ τὸ δουλεύειν δίχα. 

ΧΟ. σύ ϑὴην ἃ χρήζεις, ταῦτ᾽ ἐπιγλωσσᾷ Διός. 

ΠΡ. ἅπερ τελεῖται, πρὸς δ᾽ ἃ βούλομαι λέγω. 

ΧΟ. καὶ προσδοκᾶν χρὴ δεσπόσειν Ζηνύς τινα; 980 
ΠΡ καὶ τῶνδέ γ᾽ ἕξει δυσλοφωτέρους πόνους. 

ΧΟ. πῶς δ᾽ οὐχὶ ταρβεῖς τοιάδ᾽ ἐκρίπτων ἔπη; 
ΠΡ. τί δ᾽ ἂν φοβοίμην ᾧ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον; 

ΧΟ. ἀλλ᾽ ἄϑλον ἄν σοι τοῦδ᾽ ἔτ᾽ ἀλγίω πόροι. 
ΠΡ. ὃ δ᾽ οὖν ποιείτω πάντα προσδοκχητά μοι. 986 
ΧΟ. οἱ προσκυνοῦντες τὴν ᾿Αδράστειαν σοφοί. 

ΠΡ. σέβου προσεύχου, ϑῶπτε τὸν κρατοῦντ᾽ ἀεί. 
ἐμοὶ δ᾽ ἔλασσον Ζηνὸς ἢ 

Βοῖάοθ. Ὀοχσπομθη ΤῈ1] ἀθὺ Ρτο- 
Ῥμθῦθ ὧἂπὶ ἀθ65 Νϑομάγαοικθβ παπᾶ 
ἘΠ Κύθβ 1] 6 ὈΘΙ ὈΘ μα]ΐθη, οὔ ΤΟὨ] 
ον αταπα, αἀ16 ρ] ἰ οζοϊ σα Ὑ ου- 
Ὀαπσ 465 Ροβϑιά θη ἀπ Τ᾿ μοὐϊβ, σσθρ- 
σοί! θη ἰδύ. Μδη Κδμη 510}: ἀθ μη θη, 
αδίβ τῖῦ ἀοΥ Ηρυυβομθῖῦ ἀ65 Ζθαβ 
0) 16. βθίηθβ Βγυαθυβ Ροβϑίοῃ 
ππύθυρθ 6. 

921. ὕἜρϑῃ τὲ --- καί "61 ΘΙΏΘΙη 
Βερυθ ἀοὺ Ὑδυβοβιθαθημοὶῦ Ὑρ[]. 
ΟΡ. Ο. Κ. 808 χωρίς τό τ᾽ εἰπεῖν 
πολλὰ καὶ τὰ καίρια, Εν. ΑἸΚ. ὅ28 
χωρὶς τό τ᾽ εἶναι καὶ τὸ μὴ νομί- 
ξεται; ΣΧ ΒΟΡΒ. ΗἸοΓ. 12 πῇ δια- 
φέρεν ὃ τυραννικός τε καὶ ὃ ἰδιω- 
τικὸς βίος (ΕἸτηΒ] 6 Υ σὰ ϑορῃ. 8. Ο.). 

928. ϑὴν Θ΄Π6 ὙΟΥΖΕΡΒΎγΘΙ856. ΘΡΪ- 
Β0ῃ6. Ῥαυ ΚΕ], τυρὶ]. Κυᾶρεν ῃ 8 09, 
9...  -Ξ- ἐποιωνίξῃ κατὰ τοῦ Ζιὸς ἃ 
βούλει γενέσϑαι αὐτῷ 8680]. νὑ]6 
Ὀ61 Ηθβυοῆ. ἐπιγλωσσῶ- ἐποιωνίζου 
διὰ γλώττης, Αἰσχύλος “Ἡραπλείδαις. 
γεῖ. Ομο. 1044 μηδ᾽ “ἐπιξευχϑῆς 
στόμα φήμῃ πονηρᾷ μηδ᾽ ἐπιγλωσσῶ 
κακά, ΑΥ̓ΙΒΌΟΡΒ. ,᾿υγοιδίσ, 81 περὶ 
τῶν ᾿ϑηνῶν δ᾽ οὐκ ἐπιγλωττήσομαι 
τοιοῦτον οὐδέν. 

929. τελεῖται Κϑπη 818 Ε'αὖ. ππα 
818 ΡῬυᾶβ. (γ61]. Ζῃ 211) Ὀοἰγδομίοί 
ὙΘΥάρη. --- πρὸς δέ: χὰ 78. 

9351. τῶνδε, τῶν ἐμῶν. 
932. ἐκρίπτων: 2 512. 
938. ᾧ ϑανεῖν οὐ μόρσιμον: ἀθΥ 

σ᾽οῖομθ Θβϑάδηκθ τοΐὺ ΘΙ ΘΙομον Β6- 

μηδὲν μέλει. 

φιθῃπηρ᾽ 1058, τοῦ ἃ μά του 758 ἃ. 'τὰ 
ΕὙρτα. Π1 ἀ68 Προμ. λυ. 28 ἢ, 

994. γε 519. 
986. οἵ προσκυνοῦντες τὴν ᾿4δρά- 

στειαν: Ηδβυοῆ. ἀδραστέα . ἡ Νέ- 
μεσις. “Δα νἱὐαπάδτῃ 1υν] ἴδῃ ατδθοῖ 
ΒΟ]θθαπῦ ἀϊοθτθ προσκυνῶ τὴν Νέ- 
μὲσιν: Ἰϑηποϑίῃ. ϑᾶν. Αὐ]βιορί. Ι 
Ῥ. 49 καὶ ᾿Αδράστειαν., μὲν ἄνϑρω- 
πος ὧν ἔγωγε προσκυνῶ, Ρ]αῖ. γΘρ. 
Ρ. 4614 προσχυνῶ δὲ ᾿ἀδράστειαν, 
ὦ Γλαύκων, χάριν οὗ μέλλω λέγειν᾽ 
(ΟἸΔοοτμ6}}}), γε]. δια ΒθΡάθτη Ευγ. 
ΠΠ65. 842 ᾿Ἰδράστεια μὲν ἁ Διὸς 
παῖς εἴργοι στομάτων φϑόνον, 468 
σὺν δ᾽ ᾿Αδραστείᾳ λέγω, εν ξὺν σοὶ 
στρατεύειν γῆν ἐπ᾽ ᾿Δργείων ϑέλω 
καὶ πᾶσαν ἐλϑὼν Ἑλλάδ᾽ ἐκπέρσαι 
δορί, ΑἸΚΊΡΒν. ΕρΡ. 1 8338 προσκυνῶ 
δὲ τὴν Νέμεσιν, (ΒΡ. ΡὨ1], 116 
τὸν Φϑόνον δὲ πρόσκυσον). 

987. σέβου προσεύχου, ϑῶῦπτε: 
νγὶθ 392 βύθῃθῃ αἴθ Ὀθιάθῃ θυβίθῃ 
Αυβαγΐοκο σέβου προσεύχου ΤᾺΣ 5108 
ταῦ Βοϑιθμαπρ' δα οἵ προσκυνοῦν- 
τὲς τὴν ᾿ἀδράστειαν. - τὸν κρα- 
τοῦντ᾽ ἀεί 85. ν. ἃ. τὸν ἀεὶ (16468- 
ΡΝ ) κρατοῦντα. γρ!. Ἐὰν. Ὅτ. 889 
ὑπὸ τοῖς δυναμένοισιν ὧν ἀεί, 
Αὐ]βίοΡΕ. Υ6βρ. 1818 κωμῳδολοιχῶν 
περὶ τὸν εὖ πράττοντ᾽ ἀεί, ῬΙαῦ. 
1026 φάσκων βοηϑεῖν τοῖς δόξαν. 
μένοις ἀεί, Χοη. Κγτ. ὙΠ| ὅ, 16. 

938. ἔλασσον ἢ μηδέν: νβῖ. ΡΙδὐ. 
Τρϑὺ. Ρ. 119 Κὶ ἧττον αὐτοῖς ἔνι 

΄ 
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δράτω, κρατείτω τόνδε τὸν βραχὺν χρόνον 

ὅπως ϑέλει" δαρὸν γὰρ οὐκ ἄρξει ϑεοῖς. 940 

ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τόνδε τὸν Ζ]ιὸς τρύχιν, 
τὸν τοῦ τυράννου τοῦ νέου διάκονον. 

[2 " 2 - “ἢ 7 

πάντως τι καινὸν ἀγγελῶν ἑλήλυϑε. 

ἙΡΜΗΣ. 
᾿ λ' 7 Χ - [ν , 

σὲ τὸν σοφιστὴν, τὸν πιχρῶς ὑπερπίιξρον. 

τὸν ἐξαμαρτόντ᾽ εἰς ϑεοὺς ἐφημέροις 
πορόντα τιμάς, τὸν πυρὸς κλέπτην λέγω" 

πατὴρ ἄνωγέ σ᾽ οὕστινας κομπεῖς γάμους 

αὐδᾶν, πρὸς ὧν ἐκεῖνος ἐχπίπτει κράτους" 

καὶ ταῦτα μέντοι μηδὲν αἰνιχτηρίως. 

ἀλλ᾽ αὔϑ'᾽ ἕκαστ᾽ ἔκφραξε᾽ μηδέ μοι διπλᾶς 960 

ὁδούς, Προμηϑεῦ, προσβάλῃς" δρᾷς δ᾽ ὅτι 
Ζεὺς τοῖς τοιούτοις οὐχὶ μαλϑακίζεται. 

ΠΡ. δεμνόστομός γε καὶ φρονήματος πλέως μ μὸ5 7 φθονηὴμ 

ὃ μῦϑός ἐστιν, ὡς ϑεῶν ὑπηρέτου. 

ἢ τὸ μηδέν. ὮδΥ ἃ δύτεακυίθ Βε6- 
ΟΥ̓ ἀ6858 ΝΙιοηῖβ ψιγὰ ἀυτο μηδέν 
(τὸ μηδέν) ΘΘΘΘΌΘΩ, 61. δορὰ, ΑἹ. 
121 ἤδη τὸ μηδὲν ὄντας, Εἰ. 1106 
δέξαι μὲ τὴν μηδὲν εἰς τὸ μηδέν, 
Ἐυγ. ΚΥΚΙ. ϑῦδ ἄλλως νομίζῃη Ζεὺς 
τὸ “μηδὲν ὧν ϑεός α. ϑοΡῈἘ.- ΑἹ. 1251 
ὅτ᾽ οὐδὲν ὧν τοῦ μηδὲν ἀντέστης 
ὕπερ. 

999: δράτω, Ἀρατείτω: γΕ]. Ἄβ. 
1069 πρᾶ σσε, πιαίνου μιαίνων. 
τὴν δέκην, ἐπεὶ πάρα, ΒΌΡΕ. Αμῦ, 
108 δράτω, ὐρ ρος μεῖζον ἢ κατ᾽ 
ἄνδρ᾽ ἰών, Ἐ ΠΏ ΖΏ- 

940. ἄρξει ϑεοὶς: ὙβΊ. 2 49. 
941. ἀλλ᾽ εἰσορῶ γάρ: ν5]. Εἰυγ. 

Ηδκ. 124 ἀλλ᾽ εἰσορῶ γὰρ τοῦδε 
δεσπότου δέμας ᾿ἀγαμέμνονος, τοὺν- 
ϑένδε σιγῶμεν, φίλαι. -- τρόχις" 
ἄγγελος, ἀκόλουϑος Ηρβγοι., ἀο6ἢ 
ἈΙΘΥ Θἴη6 σϑυβο  ] 10} 6 Βϑσϑίομπιιηρ, 

468 Οδῥίοηθοίθη 418 ἀ68 διάκονος 
τοῦ νέου τυράννου, 16 ΔΘ, [τ 
ΒοΙρσθμ θη Ηρσιηθβ σοῦ ῬΓΟι ΘΙ 6.18 
τηῖῦ (θυϊηρβοῃδίζαῃσ Ὀθμδηαε]ὺ 
πῖγα. 16 Ββζθιοημαηρ Ζιὸς τρόχις 
νϑυξυϊεν βὰν αἴθ Ζαβοθαπον ἀἰθ Νοη- 
Παπρ 465 ΝΕΠΊΘΏ8. τίρθυβ αἀϑαϊοῦ 
ον Αὐβάναοκ τρόχις αἀαταὰ Ἠϊῃ, 

Ἀρβοῆστοεβ, Ῥχοτιηθίμθαβ. ὃ. ἀπῇ. 

αἀδΙβ Ηθυτη65 τοὺ ΕἼ ἄρ βόα θη Ὀ6- 
ΚΙΘΙα οὖ 18 τ. σα βο Θ᾽] 16} (πι10{6}5 
ον Μδβομῖπθ αἰώρημα, γ8]. σὰ 284) 
δὰ8 ἀογ Ηδμθ πουαπίου δαΐ αἱ6 
Βάμππο Κοπηπμί. 

944--1039 σπχοῖὶῦύο ὅοθῃθ αἰϑύ 
Ἐχοαᾶοβ σίβομ θη του οὑμ 6 Ὲ8 
π. Ηθτθ5: ὑπ: ΚΙ] πὰ προ ἀ6Υ 
Κα αβύγορ 6. 
-944, τὸν σοφιστήν: υΡ]. 62. 

τὸν πικρῶς ὑπέρπικρον: ΥγΡ]. Ζὰ 898, 
945. ΥΒΊ. 82. 
948. ἐκπίπτει: Ζὰ 518. 
949. μηδὲν αἰνιχτηρίως: γΡ]. 610. 
960. αὖὔϑ'᾽ ἕκαστα “41168 Θ΄ Ζ6}η6 

γϊῦ - 56 ΠΘ ΠῚ ΘΙ ΘΟ ΠΟ ΘΗ Ναιηθηΐ, 
ΥΡ]. Ρμδηῃ. 494 ταῦτ᾽ αὖϑ' ἕπαστα, 
μῆτερ, οὐχὶ περιπλοκὰς λόγων 
ἀϑροίσας εἶπον͵ Ογαϑβῦ. 1898 σαφῶς 
λέγ᾽ ἡμῖν αὔϑ'᾽ ἕκαστα τὰν δόμοις. 

92, τοῖς “τοιούτοις: τοῖς μὴ πει- 

ϑομένοις αὐτῷ ὅ080].; δΌΘΙ τοῖς 
τοιούτοις ἰοὺ Ναραυίΐν. ἀπῇ Ὀοχιθῦ 
ΒΙ0}:. δῇ α16 νούϑπβ δησθαθυϊεῦθα 
νι ΚοΙχῦρσθ ἀπὰ Αὐβῆδοιύθ ἸδηροΥ 
νου μδπμαϊαηρθη. Ὑἥερθη τοϊούτοις 
Ζιι 281. 

964. Ὑρ]. Ευγ. Ττο. 424 ἦ δεινὸς 
ὃ λάτρις" τί ποτ᾽ ἔχουσι τοὔνομα 

8 
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νέον νέοι χρατεῖτε καὶ δοκεῖτε δὴ 
᾿ 9 - ᾿ς .] 

ναίειν ἁπενϑῆ περγαμ΄" 

ΑΙΣΧΥΛΟΥ͂ 

9δὃ 
3 2 - ᾿] “Ἢ 

οὐχ ἐχ τῶνδ᾽ ἐγὼ 

δισσοὺς τυράννους ἐχπεσόντας ἠσϑόμην:; 

τρίτον δὲ τὸν νῦν χοιρανοῦντ᾽ ἐπόψομαι 

αἴσχιστα καὶ τάχιστα. μή τί σοι δοκῶ 

ταρβεῖν ὑποπτήσσειν τε τοὺς νέους ϑεούς: 

πολλοῦ γε καὶ τοῦ παντὸς ἐλλείπω. 
960 

σὺ δὲ 

κέλευϑον ἥνπερ ἦλϑες ἐγκόνει πάλιν" 
, Ἀ 2 φὰ ε 9 - - , 

πεύσῃ γὰρ οὐδὲν ὧν ἀνιστορεῖς ἐμέ. 

ΕΡ. 

ἐς τάσδε σαυτὸν πημονὰς χαϑώρμισας. 

τῆς σῆς λατρείας τὴν ἐμὴν δυσπραξίαν. ΠΡ. 

τοιοῖσδε μέντοι καὶ πρὶν αὐϑαδίσμασιν 

σαφῶς ἐπίστασ᾽. οὐκ ἂν ἀλλάξαιμ᾽ ἐγώ. 

ἘΡ. κρεῖσσον γάρ. οἶμαι. τῇδε λατρεύειν πέτρα 

ἢ πατρὶ φῦναι Ζηνὶ πιστὸν ἄγγελον. 

ΠΡ. τε ΠΕΡ Εν 
οὕτως ὑβρίζειν τοὺς ὑβρίζοντας χρεών. 

ΕΡ. 

κήρυκες: ἕν ἀπέχϑημα πάγκοινον 
βροτοῖς οἵ περὶ τυράννους καὶ πό- 
λεις ὑπηρέται. 

966. νέον κρατεῖτε: ΥὙρ]. χὰ 8. 
9606. πέργαμα: ϑογνίαβ σὰ Υ εΥρ. 

Ἀθη. 1 96 'ρτορίθν. Ῥβϑγσϑιηδι; απ88 
αἰ Ἰββίτηδι Γὰθυαηῦ: 6Χ α 18 ΟΠ ΠΪδ 
εἰΐα δοαϊβοῖω ρουσϑηηδ ν οοδηΐατ βἰοαδ 
ΑΘΒΟΒΥ 8 ατοιῦ᾽. Υρ]. ὅορῃ. ΡΒ]. 
858 τἀπὶ Τροίᾳ πέργαμα, Επτ. Ρῃδη. 
1098 περγάμων ἀπ᾽ ὀρϑίων τοῦ ΘΓ 
Βυγρ ΤΗΘΌΘΏΒ. 

957. δισσοὺς τυράννους: ἄ6η ὕτὰ- 
Π08 πα ΚτομοΟβ. 
99. αἴσχιστα καὶ τάχιστα, πᾶτη- 

ΠΟ ἐκπίπτοντα. Τὴν ΟἸ ΘΙ οΒΕ]δηρ 
οἴἴβκύνο!!, γρ]. 480, 691, 891. ̓ ΞορΒ. 
Απῦ. 1897 βράχιστα γὰρ κράτιστα 
τὰν ποσὶν κακᾶ. 

961. πολλοῦ γε καὶ τοῦ παντὸς 
ἐλλείπω: ναὶ. 1006; πολλοῦ γε δεῖ, 
πολλοῦ γε καὶ δεῖ (1] 5᾽6ῃ ἴαπῦ Ὀ16}) 
1ϑῦ εἶπθ Βθυ Ὁ ΒΗ]10Π6 Ἠδαδπηβασί. 

962. ἐγπόνει ΒΟΒ πο (σΕ]. τρόχις) 
βίαϊιε, δἰπθβ Ὀ]οίβομ ἀναστρέφου. 
908. ὙΕ]. ϑορῃ. Ο. Κ. 991 ἕν 

γάρ μ᾽ ἄμειψαι μοῦνον ὧν σ᾽ ἀνι- 

910 

χλιδᾶν ἔοικας τοῖς παροῦσι πράγμασι. 

στορῶ (τισθηβ. Κοιησιῦ α16 Αὐ- 
ἐγτακύϊοη οὐδὲν ὧν, ἀἷδ Ὀ6Ὶ ϑόρῇ. 
τι. Εαγ. Β6ὮΥ μδυβσ, ἰδὲ, Ὀ61 ἄβομγ- 
105 ΠΡ ποῖ ππίθῃ 984 γου). 

960. καϑώρμισας: Υ81. Επτ. Ηοτο. 
1094 δεσμοῖς ναῦς ὅπως ὡρμισμένος 
πρὸς ἡμιϑραύστῳ λαΐνῳ τυκίσματι 
ἧμαι, ΑὐβίορΒ. ΤΆοδπι. 1106 τίν᾽ 
ὄχϑον τόνδ᾽ ὁρῶ καὶ παρϑένον 
δεαῖς τῶν ναῦν ὅπως ὡρμισμέ- 
νην; ΜΟΘΙΡΟΥ ϑαβροίῃγῦ ππΐθῃ 1π 
ΕὙσΊη. ΠῚ ἀ65 Προμ. λυ. Υ. 8 τᾶ- 
σὴ αὖ ΠΟΙΓΊΒΟΠΟ ἔγθΐο ποοΐθῃι ρϑ- 
γϑῃΐθβ {Ππ2161 δαποούαπῦ πϑνϊΐαθ. 

968. οἶμαι νγεοἰδῦ δῇ ἀδ5 [ΤΟ πβομ 6 
68 Θϑάδηκθηβ Βῖη. - τῇδε λα- 
τρεύειν πέτρᾳ: γ5]. Ζὰ 4608, ΗΙΟΥ 
ἰβὺ ἀθυ Αὐυβάσθοκ τοὶ Εὔοκβιομὺ δὰ 
ἄθη αοσοηβαῦζ ἴπη Το] πάθῃ γοΥ88 
σοπϑ]ῖ. --- πέτρᾳ ἢ πατρί: ἀ6Υ 
Απκίδηρ ποὺ ἄθη ορσοηβαίζ συ6}] 
ΒΘΥΨΟΥ͂. 

910. διὰ βιβ8 σίηρ δῖπ6 ἀθυῸΘ 
Ζυγοομὑν θίβαπρ (685. Ηθυταθ8 ον τῶν 
465 Βδμπμθμαθη πέτρᾳ λατρεύειν 
ὙΟΥΔΆΒ, οὕνα ϑρασὺν μὲν οὖν κή- 
ρυκα καὶ δοῦλον ϑεῶν. 

να Δα ἥν.» ΞΡ ΘΝ Ψ δώ“ ἃ 
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ΠΡ. χλιδῶ; χλιδῶντας ὧδε τοὺς ἐμοὺς ἐγὼ 
ἐχϑροὺς ἴδοιμι καὶ σὲ δ᾽ ἐν τούτοις λέγω. 

ΕΡ. ἦ κἀμὲ γάρ τι συμφοραῖς ἐπαιτιᾷ: 
ΠΡ. ἁπλῷ λόγῳ τοὺς πάντας ἐχϑαίρω ϑεοὺς 91ὅ 

ὅσοι παϑόντες εὖ κακοῦσί μ᾽ ἐκδίκως. 

ἘΡ κλύω σ᾽ ἐγὼ μεμηνότ᾽ οὐ σμικρὰν νόσον. 

ΠΡ νοσοῖμ᾽ ἄν, εἰ νόσημα τοὺς ἐχϑροὺς στυγεῖν. 

ΕΡ. εἴης φορητὸς οὐκ ἄν, εἰ πράσσοις καλῶς. 

ΠΡ. ὥμοι. 

ΕΡ ὥμοι, τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐκ ἐπίσταται. 980 

ΠΡ ἀλλ᾽ ἐκδιδάσκει πάνϑ᾽ ὃ γηράσκων χρόνος. 
ΕΡ. καὶ μὴν σύ γ᾽ οὔπω σωφρονεῖν ἐπίστασαι. 

ΠΡ σὲ γὰρ προσηύδων οὐκ ἂν ὄνϑ'᾽ ὑπηρέτην. 
ΕΡ. ἐρεῖν ἔοικας οὐδὲν ὧν χρήξει πατήρ. 

ΠΡ. καὶ μὴν ὀφείλων γ᾽ ἂν τίνοιμ᾽ αὐτῷ χάριν. 98 

912. ὙβΊ. 864, ΒΟΡ᾿. ΤΡΆΘΙ. 819 
τὴν δὲ τέρψιν ἣν τὠμῷ δίδωσι 
πατρί, τήνδ᾽ αὐτὴ λάβοι, ῬῃΠ. 194 
᾿Δγάμεμνον, ὦ Μενέλαε, πῶς ἂν 
ἀντ᾽ ἐμοῦ τὸν ἴσον χρόνον τρέφοιτε 
τήνδε τὴν νόσον; 

9718. καὶ --- δέ «πᾶ διομ᾽, νρΊἹ. 
πεν 8. 69. 85... 10 π. 509. 
41, , Ῥαν. ΕἸ. 1117 τρόποι τοιοῦ- 
τοι" ἢ σὺ δ᾽ αὐϑάδης ἔφυς. 

“9714. συμφοραῖς: ὋὈ οδἸδηλίαθβ 
ὑπδ8᾽, ν5]. ΟΠο. 81 δακρύω ματαίοισι 
δεσπόταν τύχαις, Βπτη. 711 ἢ καὶ 
πατήρ τι σφάλλεται βουλευμάτων 
πρωτολντόνοισι προστροπαῖς Ἰξίονος, 
Ἐὰν, Μεά. 1280 πίτνει δ᾽ ἃ τάλαιν᾽ 
ἐς ἄλμαν φόνῳ τέκνων δυσσεβεῖ, 
ΗρτΔΚΙ. 414 ϑράσος μοι μηδὲν ἐξ- 
όδοις ἐμαῖς προσϑῆτε. 

910. ἁπλῷ λόγω: γ95]. 46. --- ΠΌΘηΞΟ 
βρυϊομὲ Ῥγοπηθίμθαβ Ὀβὶ ΑὙΙΒίΟΡΒ. 
γὸ. 1647 μισῶ δ᾽ ἅπαντας τοὺς 
ϑεούς, ὡς οἶσϑα σύ. 

911. ΘΙ σογοιχίθῃ ὔΠπητ Πρ 
Βϑιηδί5 ρομὺ ἀϊθ ᾿θὰθ ἴῃ ΒΕῖομο- 
τηγῦμ!θ ἴρθγ. --- μεμηνότα νόσον 
6 μ. μανίαν: Κυιᾶρον [1 8 46, 6. 
-- κλύω ἴῃ ϑ΄ί'ηπθ 8118 βο]οβθῃ 
Πθᾶθῃ θυκθηπθ Ἰοἢ, αἀδίβ ---΄. 
.919. γρΕ]. ἔγρτα, 898 κακοὶ γὰρ 

εὖ πράσσοντες οὐκ ἀνασχετοί. 
-.- 

980. ὦμοι, τόδε τοὔπος: 8. 0. ἃ. 
“αἸ6868 γγοτῦ ὦμοι᾽, τε]. Ῥετβ. 134 
ὀᾶ, τοῦτ᾽ ἔπος γυναικοπληϑὴς ὅμι- 
λος ἀπύων, Αρσ. 1884 “μηκέτ᾽ ἐσέλ- 
ϑῃς τάδε φωνῶν, απ. 610 τοῦτ᾽ 
ἔπος ϑροούμενος, “Ἰὼ δίκα". --- ὕτ]- 
σ61η8. ΜΨ1}} Ηθυτηθ5 βᾶρθῃ, αδίβ Ζθιιβ 
ἀατοῦ ΝΥ ΟΒΚΙαροα 5160} ποῦ οΥ- 
ΘΙ ΟΠ 6) 4580 (νοὶ. 952), πϑμγοπα 
68 Ῥγοπηθίμθαβ 1Π| Το] ρθπάθη, γρυβ8 
ἴῃ ΘΒαΘΓΘ ΠῚ ΘΊΠΠΘ Ὠἰτηταῦ: κἀκεῖνος 
οὖν τῷ χρόνῳ μαϑήσεται τὸ στενά- 
ἕξειν (36801.. 

981. βυνίι ἔτρ. θ08 γῆρας δι- 
δάσκει πάντα καὶ χρόνου τριβή, Ἐϊαν. 
ἔγρ. 291, 8 ὁ γὰρ χρόνος δίδαγμα 
ποικιλώτατον. 

982. καὶ μήν: χὰ 240. --- οὔπω 
“Θηὔδ Ὁ ἀ16 Ἰππθῦθ ΒθΖιθ απο Ζὰ 
ἄθια γουϑαΐσθομθηάθη ὕ 6.86. 

988. 9.010} σ'Ὀ6 688 ζὰι; ἄθῃπ βοηϑὺ 
Ὁ. 8. τ΄. --- ὄνϑ᾽ ὑπηρέτην: γ9]. 942, 
984. 

9856. ῖΘῸ Ἠδαρίθοαθαθαπρ 68 
Οϑαδηκθηβ ᾿ἰορὺ ἴπ θη ᾿γΓο ΒΟΉ ΘῈ 
ὀφείλων: ,,ἴἄν να γ 10 Ὀΐπ ἱΠ}} 
Ῥδηκ βομα]αϊρ, ἄθββϑθη 201] 1Θἢ 1ῃ τὰ 
ἀδταϊθ θαἰυοῃύθη πὔγαθις ἃ, 1. 10 ἢ 
ταῦθ. 68. ΟὨ] ἐμππῃ δὰ Ἰααΐον δηΚ- 
Ῥαυκοὶῦ, τὶ οἷπθ σγχοίβθο [)αηΚθ8- 
ΒΟΒ]α ἀὈΖαίτα ρθη ὃ ἢ 

8. Ἐ 
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ἐκερτόμησας δῆϑεν ὡς παῖδ᾽ ὄντα με. 
οὐ γὰρ σὺ παῖς τὲ κἄτι τοῦδ᾽ ἀνούστερος. 
εἰ προσδοχᾷς ἐμοῦ τι πεύσεσϑαι πάρα; 

οὐκ ἔστιν αἴκισμ᾽ οὐδὲ μηχάνημ᾽ ὅτῳ 
προτρέψεταί μὲ Ζεὺς γεγωνῆσαι τάδε. 990 

πρὶν ἂν χαλασϑῇ δεσμὰ λυμαντήρια. 

πρὺς ταῦτα ῥιπτέσϑω μὲν αἰϑαλοῦσσα φλόξ, 

λευκοπτέρῳ δὲ νιφάδι καὶ βροντήμασι 
χϑονίοις κυχάτω πάντα καὶ ταρασσέτω᾽ 

γνάμψει γὰρ οὐδὲν τῶνδέ μ᾽ ὥστε χαὶ φράθδαι 99ὅ 

πρὸς οὗ χρεών νιν ἐκπεσεῖν τυραννίδος. 

980. δῆϑεν: χὰ 202. -- ὡς παῖδ᾽ 
ὄντα: ΥΟΊ. ΔΕ. 211 παιδὸς νέας 
ὡς κάρτ᾽ ἐμωμήσω φρένας, 419 τίς 
ὧδε παιδνὸς ἢ φρενῶν πεχομμέ- 
νος; Π. 20, 200 “Πηλεΐδη, μὴ δή με 
ἔπεσσί γε νηπύτιον ὡς ἔλπεο δει- 
δίξεσθϑαι. 

981. τοῦδε, παιδός: γ9]. ΘΌΡΒ. 
ἈΑπί. 910 καὶ παῖς ἀπ᾽ ἄλλου φωτός, 
εἰ τοῦδ᾽ ἤμπλακον, Ἐατ. ΗῚΡΡ. 914 
οὐ μὴν φίλους γε κἄτι μᾶλλον ἢ 
φίλους πρύπτειν δίκαιον. 

992, πρὸς ταῦτα τηῖῦ ἀθπὶ ἴπ|- 
ΡΘυθιῖν (Ὅδπο, ψχὰβ ἀὰ ν]]]αῦ᾽ ΟὝΘΥ 
ἐσθβοθθηθ, ψὰϑ ἀῶ Μ0]1167) σιγὰ 
Βϑπῆσ σοὈτγδπομέ πὶ δαβα γ ΠΟ ΚΘΗ, 
ἀε13 41}165Β Τα ὑπὰ Μδομθη 8ῃ 
οἴποῦ Τβαύβδομθ οὐϑυ δἴπθιη ἴθβίθῃ 
ἘΠΊΒΟΏ] 588. πἰομΐβ ἅπαθυη ΚΌΠΠΘ, 
γο]. 916, 1080, 1048, ΒΟΡΆ. Απί. 668, 
Ἐὰν. Μοᾶ. 1868, ΗΙρρ. 804, Ηδτδκ]ϊά. 
9178 ἃα. ἃ. -- αἰϑαλοῦσσα: γρ]. Ηδ65. 
ΤΏροσ. ΤΟ] αὐἰϑαλόεντα κεραυνόν, 
Ἐπι. Ρῃῦπ. 188 κεραυνῶν τε φῶς 
αἰϑαλόεν. -- Ζὰ ἄθτη (ϑαδηκθῃ 
γ6]. 1048, 1: 1ὅ, 116 μὴ νῦν μοι 
νεμεσήσετ᾽ 5 Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχον- 
τες, τίσασϑαι φόνον υἷος ἰόντ᾽ ἐπὶ 
νῆας ᾿Δχαιῶν, εἴπερ μοι καὶ μοῖρα 
Διὸς πληγέντι κεραυνῷ κεῖσθαι 
ὁμοῦ νεκύεσσι μεϑ΄ αἵματι καὶ κο- 
νίῃσιν, 50ΡΒ. ΡΏ1]. 1191 οὐδέποτ᾽ 
οὐδέποτ᾽, οὐδ᾽ εἰ πυρφόρος 
ἀστεροπητὴς βροντᾶς αὐγαῖς μ᾽ εἰσι 
φλογίξων, Ἐπ. Ῥμιδη. 21 πρὸς 
ταῦτ᾽ ἴτω μὲν πῦρ, ἴτω δὲ φάσγανα, 
ξεύγνυσϑε δ᾽ ἵππους, πεδία πίμ- 
πλαϑ᾽ ἁρμάτων, ὡς οὐ παρήσω 

τῷδ᾽ ἐμὴν τυραννίδα, ἔγρτη. 087 
πίμπρη, κάτανϑε σάρκας, ἐμπλή- 
σϑιητί μου πίνων κελαινὸν αἷμα" 
πρόσϑε γὰρ κάτω γῆς͵ εἶσιν ἄστρα, 
γῆ δ᾽ ἀνεισ᾽ εἰς αἰϑέρα, πρὶν ἐξ 
ἐμοῦ σοι ϑὦῶπ᾽ ἀπαντῆσαι λόγον. 

998. λευκοπτέρῳ: ΥὙ8]. Ηδγοα. ΤΥ 
81 οἶκε γὰρ ἡ χιὼν πτεροῖσι (604. 
ἴ ὑπὸ πτερῶν κεχυμένωτγ). 

994, ΜΕ]. Αὐβίορμ. Βτῖθ. 820 
ὡς κυκάτω καὶ πατείω πάντα καὶ 
ταραττέτο. --- βροντήμασι. χϑονίοις 
(1081): ΕΙ. ἔγρτη. δ1 τυπάνων ἤχω 
δ᾽ ὥσϑ᾽ ὑπογαίου βροντῆς φέρεται 
βαρυταρβής, ΒΌΡΗ. Ο. Κι. 1600 κτύ- 
πήσε μὲν Ζεὺς χϑόνιος, ΕαΥ. Ε!ρΡρ. 
1201 ἔνϑεν τις ἠχώ, χϑόνιος ὡς 
βροντὴ Διός, βαρὺν βρόμον μεῦ- 
ΠΣ -- κυκάτω: ἀ85 ϑ'αὈ)οκὺ δύ 

(268) στῖὸ απίθῃ 1051 Ὡ80Ὴ 
ὅδὲ ΘαὈ] Κύθη πνεῦμα ἃ. κῦμα. 

996. καί: “Δομ᾽ (οὕτως ὥστε 
καί), ὑτὰθ 416 ἀεΥΓ Βαβομθβδημοιῦ 
ΘΙΠΘΥ ὥδομθ οὔθ Ηδπαϊαπρ 6 πῦ - 
ΒΡΥυθοβθπμὰθ γτκΚυηρ ἀυδΖα- 
ἀγἄοκθῃ, ΥΒΙ. ΡΙαῦ. Ῥμϑά. ". 668 
ἀνάγκη ἐκ πάντων τούτων παρ- 
ἰστασϑαι δόξαν τοιάνδε τινὰ τοῖς 
γνησίως φιλοσόφοις ὥστε καὶ πρὸς 
ἀλλήλους τοιαῦτ ἄττα λέγειν, 
ΒΟΡΒ. Αἱ. 182 τί γάρ σ᾽ ἔδρασεν 
ὥστε καὶ βλάβην ἔ ἔχειν: Εαγ. ΗΕ]. 841 
πῶς οὖν ϑανούμεϑ᾽ ὥστε καὶ 
δόξαν λαβεῖν; ζΖυα Οδάδηκθη 
γ6]. ον. κάτα. {Π|{π| 9 ΠΡ τὴν 
βύαη οὖ θῃϑοθιῃ Ῥτοροβιςὶ ὙἹΓ ΠῚ 
οἷο. 
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ὅρα νυν εἴ σοι ταῦτ᾽ ἀρωγὰ φαίνεται. 
ὦπται πάλαι δὴ καὶ βεβούλευται τάδε. 
τόλμησον, ὦ μάταιε. τόλμησόν ποτὲ 
πρὸς τὰς παρούσας πημονὰς ὀρϑῶς φρονεῖν. 

ὀχλεῖς μᾶτην μὲ κῦμ᾽ ὕπως παρηγορῶν. 

1000 

εἰσελθέτω σὲ μήποϑ᾽ ὡς ἐγὼ Διὸς 

γνώμην φοβηϑεὶς ϑηλύνους γενήσομαι 

καὶ λιπαρήσω τὸν μέγα στυγούμενον 

γυναικομίμοις ὑπτιάσμασιν χερῶν 1006 

λῦσαί μὲ δεσμῶν τῶνδε᾽ τοῦ παντὸς δέω. 

ΕΡ. λέγων ἔοικα πολλὰ κἄλλ᾽ ἐρεῖν μάτην᾽ 
τέγγῃ γὰρ οὐδὲν οὐδὲ μαλϑάσσῃ κέαρ 
λιταῖς" δακὼν δὲ στόμιον ὡς νεοζυγὴς 

πῶλος βιάξῃ καὶ πρὸς ἡνίας μάχῃ. 1010 

ἀτὰρ σφοδρύνῃ γ᾽ ἀσϑενεῖ σοφίσματι. 

998. ΥαΊ]. ΒοΒ116ν Ὑ Δ]]θηβίθιηβ 
Τοὰ ΤΥ 11 “Βράρθηϊκθῃ 516 ἄοοῖ 78 
ΜΟΙ], ττῶ8 516 ὑπαη. “Βραδβοιηὖ ᾿δϑῦ 
ΒΟΠΟΙ, 8 Ζιὶ ὈΘάθη θη 1581᾽. 

999 ἢ, τόλμησον, τόλμησον (Ζα 266) 
ὀρϑῶς φρονεῖν: νρ]. 45 ἨογδΖΙ50}6 
(οριβι. 12, 40) βᾶρθιθ 866. -- πρὸς 

: πημονάς: γρ]. ΒοΡῃ. ῬΆ1]. 884 
ὡς οὐκέτ᾽ ὄντος γὰρ, τὰ συμβόλαιά 
σου πρὸς τὰς παρούσας ξυμφορὰς 
ἐφαίνετο. 
-1001. ὀχλεῖς Δ ΌΒοΙαῦ ψγ16 ΟΡ. 

Ο. Β. 446 παρὼν σὺ γ᾽ ἐμποδὼν 
ὀχλεῖς. --- κῦμ᾽ ὅπως: λαλῶν ὡς 
πρὸς κῦμα ἀναίσϑητον 8680!. ΤΟΥΡῚ: 
Επγ. Μά. 28 ὡς δὲ πέτρος ἢ α- 
λάσσιος κλύδων ἀκούει νουϑετου- 
μένη φίλων, Η!ρρ. 904 πρὸς τάδ᾽ 
αὐϑαδεστέρα γίγνου ϑαλάσσης, Ατη- 
ἄτομῃ. ὅδ τί με προσπίτνεις ἁλίαν 
πέτραν ἢ κῦμα λιταῖς ὡς ἱκετεύων, 
ΤΠ κορπν. 1402 εἰς κῦμα κωφὸν 
βάξω, ΡΒΙοα τη. ΔαῦμοΙ. ῬᾺ].Ὺ 101 
τοῦτ᾽ ἐβόων αἰεὶ καὶ προύλεγον, 
ἀλλ᾽ ἴσα πόντῳ ᾿Ιονίῳ μύϑων ἔκλυες 
ἡμετέρων, Ονἱᾶ. Μεύ. ΧΠῚ] 804 5ὺ:- 
ΑἿΟΥ ΔΘΟΘΟΥ τ. 

1008. γυναικομίμοις: ν]. ΘΌΡι. 
ἕγρτα. 102 γυναικομίμοις ἐμπρέπεις 

ἐσθήμασιν, Εν. ΒΆΚΟΙ. 980 ἐν γυ- 
νανκομέμῳ στολᾷ, ἔτρηι. 186 γυναι- 
κομίμῳ διαπρέπεις μορφώματι. --- 
ὑπτιάδμασιν: 16 ΑἸέοπ Πδηΐθα πιῖξ 

ΘΥ̓ΒΟΌΘΠΘη, ἤδοῃ συν Κρ ΟΡ ΘΠΘἢ 
Ηδπάρῃ, γρΊ. 16 γον ϑυϊ688 ἃ. ἃ. 
ΝΥ. ὕπτιος Δηροἔμντο 5061 προϑυ- 
μίᾳ τῇ πάσῃ ἀναπετάσαντες τὰς 
πύλας ἐδέξαντο ὑπτίαις χερσὶ τοὺς 
πολεμίους, ,οτσ. Αθη. ΠΠ 116 ἰθη- 
ἀοαπθ ΒΌΡΙΠ88 δ ΘΒΘΙ τα Θατη γΟ66 
τηϑηα8, ΗἨοτγαῦ. οαγτα. ΠΠ| 28, 1 οδ 610 
ΒΌΡΙΠΔΒ 51 ὑμ]6 718 Ἰηᾶπιβ. [1688 

- ΒΘ Παπρ᾽ σοῖσῦ ππ8 416 βομῦπθ σίαϊαθ 
465 ᾿ϑηθθίθπαθη Κπαῦθη᾽ ἴῃ Βοτ- 
ΠπηοΥ Μαβθαμι (ΟἸατδο ταπ8. 4Θ ΒΟ] Ρῦ. 
Ταῖ. 1117 υ.. 1942). 

1006. τοῦ παντὸς δέω: γνρ]. 961. 
1007. 16 Βουχίβούσαηρ τ ΠΥ 
τα ηθ πάθη θα πῖγτὰ ΘΌΘηβο σ1τ- 
Καμρβ]08 βϑὶπ ψ60 416 νουμουσθιθα- 
ἄθῃ ὙΥοτίβ. 

1008. τέγγῃ: ΥΒῚ. Απροᾶ. ΒΘΚΚ. 
Ρ.458,18.,,ἄτεγκτος ἄνθρωπος παρη- 
γορήμασιν"" (ἃ. 848)" ὁ μὴ βρεχό- 
μενος μηδὲ προσιέμενος παραμυ- 
ϑίαν, ἀλλὰ σπληρὸς ὧν ὡσεὶ πέτρα 
ἢ ἄλλο τι τῶν σκληρῶν, ὡς μηδὲ 
ὑπὸ ὕδατος διαβρέχεσθϑαι. 

1010. βιάξῃ 8. τ. ἃ. βίᾳ φέρεις, 
γρ]. Ἐὰν, Ηΐρργ. 1998 αἱ δ᾽ ἐνδακοῦ- 
σαι στόμια πυριγενῆ γναϑιμοῖς βίᾳ 
φέρουσιν, οὔτι ναυκλήρου χερὸς 
μεταστρέφουσαι, Μοᾷ. 242 μὴ βίᾳ 
φέρων ζυγόν, ὅορῃ. ΕἸ. 128. 

1011. σφοδρύνῃ (ἀπίβουΠοηθ. Δπ- 
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αὐϑθϑαδία γὰρ τῷ φρονοῦντι μὴ καλῶς 

αὐτὴ καϑ' αὑτὴν οὐδενὸς μεῖζον σϑένει. 
σκέψαι δ᾽. ἐὰν μὴ τοῖς ἐμοῖς πεισϑῇς λόγοις, 

οἷός δὲ χειμὼν καὶ κακῶν τρικυμία 1018 

ἔπεισ᾽ ἄφυχτος᾽ πρῶτα μὲν γὰρ ὀχρίδα 

φάραγγα βροντῇ καὶ κεραυνίᾳ φλογὶ 

πατὴρ σπαράξει τόνδε. καὶ κρύψει δέμας 

τὸ σόν. πετραία δ᾽ ἀγκάλη σε βαστάσει. 

μακρὸν δὲ μῆκος ἐκτελευτήσας χρόνου 1020 

ἄψορρον ἥξεις ἐς φάος᾽ Διὸς δέ σοι 

πτηνὸς κύων δαφοινὸς αἰετὸς λάβρως 

διαρταμήσει σώματος μέγα δάκος. 

Βίσθηρ Πρ 465 ἘΠΡΘΌΔ ΓΙ 6 Υ 6568) 
ἀσϑενεῖ (πποτθ ϑομ τυϑ 6). 

1018. αὐτὴ καϑ' αὑτήν ἃ. 1. 
χωρὶς τοῦ καλῶς φρονεῖν. - οὐδε- 
νὸς μεῖξον σϑένει: “πΌ]]8 πὶ ὙΘΤα 
γΙΓΙθ 5 βυροταῦ 1. 6. το Ὀ.8 οὐ ΣΌτι8 
ἸΠΠΥΤΉΙΟΥ αοβὺἢ ΟΥογάβυσουθῃ). Ἐ5 
πϊγτὰ ἀκ85 νουϑθβρθμθπαθ ἀσθενεῖ 
ΘΥΚΙΒτΈ ἀπα νουβυβυκύ, ΥὙΕ]. ΤΒΘΟρΡΊ. 
411 οὐδενὸς ἀνϑρώπων κακίων δο- 
κεῖ εἶναι ἑταῖρος, ᾧ γνώμη 9. ἕπε- 
ται, Κύρνε, καὶ ᾧ δύναμις, ΤΒΚ. 
ΜΠ οὐδεμιᾶς δὴ τῶν ξυμπασῶν 
ἐλάσσων ἔκπληξις, 8ὅ πλεῖστος γὰρ 
δὴ φόνος οὗτος καὶ οὐδενὸς ἐλάσ- 
σῶν τῶν ἐν τῷ Σικελικῷ πολέμῳ 
τούτῳ, επιοβίῃ. ΟἸγαΐμ. Ι 8.21 ἡ 
τῶν πραγμάτων αἰσχύνη, οὐδεμιᾶς 
ἐλάττων ζημίας τοῖς γε σώφροσι, 
ῬΙ]δΐ. Ρτού. 8386 Α εἰ τοῦτο ἐποίουν, 
οὐδενὸς ἂν βελτίων ἐ ἐφαινόμην, Εν. 
Απᾶν. 126 τἄλλ᾽ ὄντες ἴστε μηδενὸς 
βελτίονες, Κτῶρσου 1 8 417, 21, 8. - 
Ζα ἄθιι σθαδπίκοη γ6]. ΒΟΡΒ, 0.8. 
549 εἴ τοι νομέξεις κτῆμα τὴν αὖ- 
δαδίαν εἶναί τι τοῦ νοῦ χωρίς, οὐκ 
ὀρϑῶς φρονεῖς. 

1014. σκέψαι δέ: ἀἴθβε106 ὙΥ 6ῃ- 
ἀυπρ Ζὰγ ΕἸ] οΙππρ᾽ ΘἸΠΘΥ ΒΘυγΘΙ8- 
ἘΔ γαηρ; ϑοΡΒ. Ο. Π. ὅ84 σκέψαι 
δὲ τοῦτο πρῶτον, ΕΓ. ΒΌΡΡΙ. 410 
σκέψαι δὲ καὶ μὴ τοῖς ἐμοῖς ϑυ- 
μούμενος λόγοισιν σφριγῶντ᾽ 
ἀμείψῃ μῦϑον, ΥΒΊ. ϑΌΡΒ. ΤΎΔΟΒ. 
1017 σκέψαι 3 ὁποίας ταῦτὰ συμ- 
φορᾶς ὕπο πέπονθα. 

1010. χειμών: 648. ὕει αἴθ. 

ΘΙΘΠθπρ’ γοη κακῶν χὰ 468. --- Ζὰ 
τρικυμία γ5]. ἀ85 Ἰα θ᾽ πο η6 ἀθοίτηϑ, 
πη68, ἀθοπτπδπτιβ βποῦτϑ, ϑορί. 701 
κακῶν ΩΝ ὥσπερ δάλασσα κῦμ᾽ ἄγει, 
τὸ μὲν πίτνον, ἄλλο δ᾽ ἀείρει τρί- 
χαλον, Ἐώγ. Πΐρρ. 1218 σὺν κλύδωνι 
καὶ τριχυμίᾳ, ΒΙαι. ΤΘΡ. Ρ. 412 α 
τὼ δύω πκύματε ἐκφυγόντι τὸ μέγι- 
στον καὶ χαλεπώτατον τῆς τριπυ- 
μίας ἐπάγεις. 

1016. ἔπεισι: α16 Ε]δίοη ἀ68 ἐ 
ἴῃ ἋδΥ Ὑ ον θα!θμάσμρ; σι δῦ β6]ύβῃ, 
Ὥρθιη πρῶτα μέν Θαὐβρυιομῦ (ωα- 
κρὸν) δέ, νρὶ. 441. -- - ὀκρίδα: τε]. 
ὀκριοέσσῃ 282. 

1019. πετραία ἀγκαλη: νεῖ. ΟΒο. 
ὅ86 πόντιαι ἀγκάλαι, ΑὙΙΒίΟΡΆ. Ετῦ. 
τρ04 τὴν πόλιν ἔχοντες κυμάτων ἐν 

ἀγκάλαις πϑοἢ ἄ61ὴ Αὐβάγαοῖκ 4685 
ΑὙΘΒΠΠΟΟΒΟΒ ψυχὰς ἔχοντες κυμάτων 
ἐν ἀγκάλαις. -- πετραία δ᾽ ἀγκάλη 
σε βαστάσει ἰθὺ ΠῸΤ Θἴπθη Νοῦθη- 
πηιδύδμα 85 (ἐν πετραίᾳ ἀγκάλῃ 
βασταξόμενον). Ὀυτοῦ αἴθε Βε- 
βυπατηπηρ, αἀδίβ Ῥεοιμθίμθαβ, σὑῸη 
ΒΘΙΠΘΙῚ ΒΘ ]Βθ. πηδττηῦ τι. ἀτητϑη ῦ, 
τηϊβοτηῦ βϑίπθη Βοπάθη ἴῃ ἀἷθ ΤΊοἕθ 
βὐῦγζθ, γϑυυπθιαθὺ ἀθὺ ΙΟμῦο αἷθ 
απϊπίογθββαηΐθ ΥΥΘἀ θυμό ὰηρ ΟΘΥ 
Ξοθπθ ἀθΥ ΑΠΒΟΒΙαΙΘαα Πρ τα Αη- 
ἴδησθ 468 Προμηϑεὺς λυόμενος. 

1020. μακρὸν μῆκος (ϑύσβοξθ, 
ΒΡ δέ τη): γρΊ. Επτ. Οἵ. 72 μακρὸν 
δὴ μῆκος χρόνου. 

1022. κύων: πὰ 808. 
1028. διαρταμήσει --- μέγα δάκος: 

γ5]. παπΐθῃ ΕἼΡΊα. ΠΠΠ ἀ65 Προμ. λυ. 



ΠΡΟΜΗΘΕῪΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ. 

ἄκλητος ἕρπων δαιταλεὺς πανήμερος. 
κελαινόβρωτον δ᾽ ἧπαρ ἐχϑοινάσεται. 

τοιοῦδε μόχϑου τέρμα μή τι προσδόκα. 

πρὶν ἂν ϑεῶν τις διάδοχος τῶν σῶν πόνων 

φανῇ ϑελήσῃ τ᾽ εἰς ἀναύγητον μολεῖν 

“Διδην κνεφαῖά τ᾽ ἀμφὶ Ταρτάρου βάϑη. 

πρὸς ταῦτα βούλευ᾽᾽ 
δ 
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ὡς ὅδ᾽ οὐ πεπλασμένος 1080 

ὃ κόμπος. ἀλλὰ καὶ λίαν εἰρημένοο᾽ 

ψευδηγορεῖν γὰρ οὐκ ἐπίσταται στόμα 

τὸ Ζ4ϊον. ἀλλὰ πᾶν ἔπος τελεῖ. σὺ δὲ 

πάπταινε καὶ φρόντιζε. μηδ᾽ αὐθαδίαν 

Ὑ10: ἴᾷπὶ θυ ῦϊο τη6 αποαπθ [ὰπϑϑῦο 
ἀ16 {ἰδ βδανοϊαία δα θπηο18 ἸΘΟΘΥ Δ ἢ5 
ὉΠΡῸΙθυ8. [ΟΥῚ8 Βα 6 1168 Ῥαβύα α1- 
Ἰαπϊαῦ ἔθτο. --- μέγα δάκος σἸοοῦ (σῖθ 
ΘΟ Θ᾽ κελαινόβρωτον) α16 ΕΌΙΡΒ 
γοη διαρταμήσει ἃΠπ: “ΖΘΙΠΘΊΒΟΠΘΗ, 
80. ἀα8 βγοίβθ ϑύζθῃ Ἀογπηΐθυ- 
Πβηρσοη᾽. μέγᾶ νοΥ ὁ: ὁἧ ᾿ἰδῦ ἀϊθ 
Θἰηχῖσα ΤΠ ϊασϊᾶα, Ὑ6]0Π6 (σψ16 16 
ψουαορΡροΙαπρ 818 Τη]ααῦ, 50. 8 0}) 
ὍΔῚ ἀθὴ ὩϑΟΠ ΠΟΙ υΊβοπθη ΠΟ ΘΥη 
ἅ16 Βράθαϊαπῃρ' δἴποὺ θορρβίοῃβο- 
πϑὴ (ἀ16 ΝΟΒ ΙΓ Ηρ Θ΄ Π68. ΥΟΥ͂ 
ἀον Τϊαυϊᾶς ΔὈΡΘΒΟΠ]Πἴθηθπ.. Κοπβο- 
πϑπΐθη, Ζ. Β. δάκος ἢΟΠ80} βράκος) 
Ῥδμα]έθα μα. ΤΠ οΘἢ Κοτητηῦ ἀοΥ γοῦ- 
ἀαΒοθμθη46.  ΌΚΑὶ (πὰ ἀθν ΤΠ 6518) 
ΘΌΆΘΗ ΚυγΖ σου, τυρὶ. 118, 992. 

1024. πανήμερος Ὀδαθαΐοὺ πολὺ 
ῬΆΡΊΙΟΒ᾽ (ἀθηη ΠΔῸΒ ἀ6ΥΓ Ζ.Π| σου-᾿ 
ΘΙ ΌΒΡ ΘΠ μάθη. δουβθ δηρθίμ σύθη 
{Πθουβθύζιπρ Κοιατηῦ αθν ΑΑ]6Ὶ ἰθυ- 
ἰϊο αὐοατθ 416), ΒΟ  ΘΥ ἢ Π8Οἢ ἀοΥ 
Βεαθαΐαπηρ γοη πανῆμαρ, πανημέ- 
φιος (061 Ηοπιθι) διὰ πάσης τῆς 
ἡμέρας. ὙΡΊ. Ηθ5. Τπθορ. 28 καί 
οἵ ἐπ αἰετὸν ὦρσε τανύπτερον᾽ 
αὐτὰρ ὅγ᾽ ἧπαρ ἤσϑιεν ἀϑαάνατον᾽ 
τὸ δὰ ἀέξετο ἶσον ἁπάντῃ νυκτός, 
ὅσον πρόπαν ἤμαρ ἔδοι τανυσί- 

᾿ς πτερος ὄρνις. 
1028. κελαινόβρωτον: ῬτΟΙΘΡ ΪΒΟΙ 

τὸ μελαινόμενον ἐκ τῆς βρώσεως 
(ϑ.80].). --- ἐκϑοινάσεται: 2ὰ 61. 

1027. ϑεῶν τις διάδοχος τῶν 

σῶν πόνων: ἅδ5 ὑγῦ π]νκ] 0} οἱῃ, 
πάθη θυ κΙθ5 ἀθῃ Καπηίδαγθη 
Ομίτου (ϑεὸν Χείρωνα ΟΡ, ΤΎΔΟΙ, 

714) 418 Ὀθγθι ρθη. (θελήσῃ) 
ΘΙ νουίσοίου 465 Ῥγουπθῦμθαβ ἀθι 
2688 ἀδΥὈἸοἰεῦ, νγρ]. Τ]η]οιθαπρ' 5.11. 
Ἡθυτηθ8 ἴγθι!]οὴ νουϊκκηοῦ 65. 818 
οὗὔνγαβ πίοῦ Ἰοὺ θη ΚΡατθβ, 815 
οὗνγαϑ, αἋ(δ5 τηδη Καὰμη οὐ ψαγύθῃ 
αὔτγίθ, ν9]. σὰ 27. 

1029. ἀμφί: 2ὰ 880. ΥρΊ. Ηοτηθιυ. 
Ηγηηη. 1107 Τιτῆνές τε ϑεοὶ τοὶ 
ὑπὸ γχϑονὶ ναιϊιετάοντες Τάρταρον 
ἀμφὶ μέγαν (Ἰγρεπάπτο ἴῃ Τατία- 
Ται8᾽ ϑομδιηδμῃ), 'θατ, Απάτοτη. 21 
εἰ δ᾽ ἀμφὶ Θρήκχην ες, τύραννον 
ἔσχες ἄνδρα “δ οὔδΥ ἀοτῦ ἴῃ ΤΉτγδ- 
Κιθῃ᾽. μη οἷβ Οδρθηβίαμα 8 
δίπθη Οὐ ἀῶ οαον ἀοτνῦ βθῖῃ 
Καηπ, 80 πηπΐίβ ἀθυ]θηῖσθ, ὑ ΘΙ ΟΠΘΥ 
ἄρῃ Ὀδϑυϊτητηύθη απ πιοῃὺ Κοπηῦ, 
ὙΘΠΏ ΟΥ̓ 5100}: ἀ16βθη Ῥπηκύ γογβίθ!] θη 
11, ἀθη σϑηζοη Οὐὺ ἴῃ Θἀδη θη 
ἀΘΥβομϑαθη (ὙἸηρδ ππη Π 61). 

1081. 16 δϑπῆρσα γουθιπαπηρ 
καὶ λίαν πα οῦ 510}. βοβοη Ὀ6Ὶ Ηο- 
τηθῦ: Οᾶ. 1, 46 καὶ λίην κεῖνός γε 
ἐοικότι κεῖται ὀλέϑρῳ, 18, 898; 18, 
158. -- καὶ λίαν εἰρημένος “ἴπι νο]- 
Ἰθῖὰ γηϑὺ οθβρυοομθη᾽. 

1082. φψευδηγορεῖν: Π. 1, δ20 
Βρυϊομῦ 268: οὐ γὰρ ἐμὸν παλιν- 
ἄγρετον οὐδ᾽ ἀπατηλὸν οὐδ᾽ ἀτε- 
λεύτητον ὅ τι κεν κεφαλῇ κατα- 
νεύσω. Ὅϊ6 Νοτία ἃἋθ8 Ηθυμηθὰ 
Ἰαββθη σαθυϑὺ θυ κθηπθη, ἀδίβ ἴῃ 8ῃ- 
ἄργθῃ σθίβθη δἷη πάθον (ἀθὶβϑὺ ἃ. 
οἷπθ δηᾶθυθ ϑὑἸπητηαηρ' σΘΡ ΘΠ 2618 
Βουυβομῦ, πϑΊομθ αἸβραϊα πὶ Προμι. 
λυ. ταθ ἢν σὰ ΠΤ  Ὀγ ΟἿ ΚΟ τη 6 ἢ. 
ψϊτγα, 
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εὐβουλίας ἄμεινον ἡγήσῃ ποτέ. 
ἡμῖν μὲν Ἑρμῆς οὐκ ἄκαιρα φαίνεται 
λέγειν" ἄνωγε γάρ σὲ τὴν αὐθαδίαν 

, 9. 9 -" ᾿ ᾿ 3 ΄, 
μεϑὲντ ἐρευνᾶν τὴν σοφὴν εὐβουλίαν. 

πιϑοῦ" σοφῷ γὰρ αἰσχρὸν ἐξαμαρτάνειν. 

εἰδότι τοί μοι τάσδ᾽ ἀγγελίας 

ὅδ᾽ ἐθώϊξεν, πάσχειν δὲ κακῶς 
ἐχϑρὸν ὑπ’ ἐχϑρῶν οὐδὲν ἀεικές. 
πρὸς ταῦτ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ ῥιπτέσϑω μὲν 
πυρὸς ἀμφήκης βόστρυχος. αἰϑὴρ δ᾽ 

ἐρεϑιζέσϑω βροντῇ σφακέλῳ τ᾽ 

ἀγρίων ἀνέμων χϑόνα δ᾽ ἐκ πυϑμένων 
αὐταῖς ῥίζαις πνεῦμα χραδαίνοι, 

κῦμα δὲ πόντου τραχεῖ ῥοϑίῳ 
συγχώσειεν τῶν οὐρανίων 

1040 

1045 

ἄστρων διόδους. εἴς τε κελαινὸν 1050 

Τάρταρον ἄρδην ῥίψειε δέμας 

τοὐμὸν ἀνάγκης στερραῖς δίναις" 

πάντως ἐμέ γ᾽ οὐ ϑανατώθσει. 

1088. ἄμεινον: Υ6]. ΒΌρρ!. 190 
κρεῖσσον δὲ πύργου βωμός, Κτᾶρον 
Ι 8 48, 4, 11. --- ἡγήσῃ ποτέ: “ἴατῃισθ 
ΘΠ] 68 Θἰπτηδ] 8Π Ζὰ σ]αα θη’ 
(συ 51]. 999), ᾿πάϑιη ζύϑιὺ ἡγήσῃ ἩΘΟῊ 
ἄρθτα σογϑαβοθμοπάθη μηδέ ὈΘΠΔη- 
ἀο]ὺ, αἴθ Νορδῦϊοη ΔΌΘΥ ῬΙοΙβ. δαΐ 
αὐθαδίαν εὐβουλίας ἄμεινον Ὁδ- 
Ζοβ6π' ἰδῦ. Ὑ 1]. Βαν. ΚΥΚΙ. 810 τὸ δ᾽ 
εὐσεβὲς τῆς δυσσεβείας ἀνϑελοῦ. 

1031. ὕει ἀϊ6 Βοβίβιειραηρ ἀ68 
γοΥδαβσθῃθπάθ Οθαβηκθηβ ἀαΤΟΙ 
ἄθῃ ΟΒου ΤΟΥ νρ]. σὰ 472. 

1040---1098. [ἴῃ ἔζη ἀπαρββιι- 
ΒΟΏθη ϑ'υβίθιιθη, γῸ ἄθπθῃ 416 Ὀοϊ- 
ἄθῃ 468 Ῥγοιηθίμοαυβ (14 -τὸ 14) υπὰ 
Ἡδυτηθβ (9 -- 9) 810} δῃὔβρυθομ θη, 
πϑμγοημᾶ (885 ὥὥὺγϑβίθῃῃ ὯἋθ5Β Κοιγ- 
ῬΒδῖοβ α16 Μιϊΐβ ὈΠαοὺ, σῖγα ἀδ8 
Εϊηύτούίθη ἀοΥ Καὐύεβύσορῃθ 
ἀδΥρσοβίθ!]ῦ. 

1040. εἰδότι μοι: πὰ 441. 
1042. ἀεικές Ὀρχιθῦ 510} δαΐ 

ἅδῃ γονσυτί αἰσχρόν 1039. 
1048. ΥΩ]. 992, αν, ἤν. 918 πρὸς 

ταῦϑ' ὅ τι χρὴ καὶ ἡ παλαμάσϑων καὶ 

πᾶν ἐπ᾿ ἐμοὶ τεπταινέσϑων" τὸγὰρεῦ 
μετ᾽ ἐμοῦ καὶ τὸ δίκαιον ξύμμαχον 
ἔσται κοὐ μή Ἴποϑ' ἁλῶ κακὰ πράσσων. 

1044. πυρὸς ἀμφήκης (θα Ηο- 
ΤΑΘΥΊΒΟΠ 65 οὐ) βόστρυχος: ἡ ἕλι- 
κοειδὴς (ν 5]. 1088) τοῦ πυρὸς κατα- 
φορά 8680]., νΡ]. ΚΙεδΒΈΗ. Ἡγταπ. 
δαΐ Ζουβ 10 ἀμφήπη πυρόεντα ἄεὶ 
ξώοντα κεραυνόν, Ἐὰν. ΗἸΡΡ. 889 
βροντᾷ ἀμφιπύρῳ, ΗΘΒγοΒ. ἄμφη- 
πὲς δέ, ἐξ ἑκατέρου μέρους ἠκονη- 
μένον βέλος, ἢ κεραυνὸς ἢ ξίφος. 
Αρσ. 806 φλογὸς μέγαν πώγωνα, 
Οαὔα]]. 61, 11 νη αὖ ἔδοο8 βρίθη- 
α14 88 ααδϊαπῦ ΟΟΙΉ8Β. 

1048. ,»σφακέλῳ: σπασμῷ, συν- 
τόνῳ κινήσει Θ6Π0]., τρῖ. 879. 

1041. αὐταῖς δίξαις: γ6]. 221. 
1049. συγχώσειεν: συγκαλύψειεν. 

5680]. 
1061. ϑαθ)οκὺ σὰ δέύψειε δῦ “οτ᾽ 

(268) ψῖβ ζὰ ϑανατώσει, γ5].20 994. 
1062. ΥΕ1. Εαν. ΗΘΚ. 1596 στερρὰ 

γὰρ ἀνάγπη. 
1068. πάντως -- οὐ σπῖ8 388. --- 

Ζὰ ἄθπι Θθάδηκθῃ τυρὶ]. 988. 
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τοιάδε μέντοι τῶν φρενοπλήκτων 

βουλεύματ᾽ ἔπη τ᾽ ἔστιν ἀκοῦσαι. 
τί γὰρ ἐλλείπει μὴ οὐ παραπαίειν 

ἣ τοῦδ᾽ αὔχη; τί χαλᾷ μανιῶν; 
9 3 3 ς » 3 - ΄ 
ἀλλ΄ οὖν ὑμεῖς γ᾽ αἵ πημοσύναις 

συγκάμνουσαι ταῖς τοῦδε τόπων 
4 - ,2 2 - -- μετά ποι χωρεῖτ᾽ ἐκ τῶνδε ϑοῶς. 

μὴ φρένας ὑμῶν ἠλιϑιώσῃ 

βροντῆς μύκημ᾽ ἀτέραμνον. 

ἄλλο τι φώνει καὶ παραμυϑοῦ μ᾽ 
ὅ τι καὶ πείσεις" οὐ γὰρ δή που 

τοῦτό γε τλητὸν παρέσυρας ἔπος. 
πῶς μὲ κελεύεις κακότητ᾽ ἀσκεῖν; 

μετὰ τοῦδ᾽ ὅ τι χρὴ πάσχειν ἐθέλω" 
τοὺς προδότας γὰρ μισεῖν ἔμαϑον, 

κοὐκ ἔστι νόσος 

τῆσδ᾽ ἥντιν᾽ ἀπέπτυσα μᾶλλον. 
ἀλλ᾽ οὖν μέωνησϑ᾽ ἁγὼ προλέγω 
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106 

1000 

1060 

1010 

μηδὲ πρὸς ἄτης ϑηραϑεῖσαι, 

μέμωψησϑε τύχην, μηδέ ποτ᾽ εἴπηϑ'᾽ 
ὡς Ζεὺς ἀπ ἢ εἰς ἀπρόοπτον 

1056 ἢ. ἐλλείπει μὴ οὐ: ν88 
πη θυ] [50 516 ΘΕ ἸΖαρ δ ἔθη ὃ’ ; ἐλλεί- 
πεῖν Θηὐμαϊῦ ΘΙ ΠΘη ΥὙΘΥΠΘΙΠΘΠ θη 
ΒΘρυΗ, γΒ!. 6217 ἃ. Ἐαγ. ΤΡΗ. Α. 41 
τῶν ἀπόρων οὐδενὸς ἐνδεῖς μὴ οὐ 

μαένεσϑαι, Το. 196 τένος ἐνδέομεν 
μὴ, οὐ πανσυδίᾳ χωρεῖν ὀλέϑρου 
διὰ παντός; ϑορῇ. Ο. Τυγ. 1282. λεί- 
πει μὲν οὐδ᾽ ἃ πρόσϑεν εἴδομεν 
τὸ μὴ οὐ ὐωζῳ εἶναι, ΚυῦρσοΥ 
1 8 ΟἿ, 12, 6. -- Ζὰ παραπαίειν νΕ]. 
ὅ81, ἔερτα. Ὑπν εἶτ᾽ οὖν σοφιστὴς 
λα παρπαίων χέλυν, ΑὙἸΒίοΡΗ. 
ΡΙαῦ. ὅ08 ξυνϑιασώτα τοῦ ληρεῖν 
καὶ παραπαίειν. -- αὔχη, βοῖῃ στοίδ- 
ΒΡΥΘΟΒΘΥΊΒΟΠΘΒ Βιθάθῃ, Ὑϑ]. Ριπά. 
Νϑιη. ΧΙ 29 κενεόφρονες αὔχαι, 
Ηδβυο. αὐχάν (αὔχαν)" καύχησιν. 

1059. συγκάμνουσαι: γ9]. 414. 
1002. ἀτέραμνον: γρ]. 190. 
1060. Π16 οἰ σθη 086 Βεαθαΐαπρ 

γοὴ παρασύρω οΥκοπηΐ Τηδ 818 
θη ἸουρΊ] θ᾽ οἢ 61 Αὐϊβίορμ. Ηϊ. 826 

Κρατίνου μεμνημένος, Ὅν πολλῷ 
δεύσας ποτ᾽ ἐπαίνῳ διὰ τῶν ἀφε- 
λῶν πεδίων ἔρρει καὶ τῆς στάσεως 
παρασύρων ἐφόρει τὰς δρῦς καὶ 
τὰς πλατάνους καὶ τοὺς ἐχϑροὺς 
προϑελύμνους. Παρασύρειν ἔπος 
ἰδϑῦ 4150 οἷπ Αὐβαύθποῖκ ψ|ι0 αἰαξειν 
αὐδήν, ποικίλλειν εἰκώ απ Ὀτϊησὺ 
Ζὰ ἔπος ἄθῃ Βορυ 65 Βομτατύζισ θη. 

1069 ἔ Μρ]. 686. Ζὰ ἀπέπτυσα 
Κυῦρον 11 8ὶ ὅ8, 6, 2. 

1011---19. ΤῬαταῖὺ ἰδὺ ἀηρο καπαϊρὺ 
π. τηοὐϊ γἱοτῦ, ψῖθ ἀον ΟΠΟΥ σοὴ 
ον Οτομποβῦγο οαὐξεσπὺ πιστὰ. πη 
ογϑὺ ψιθάοσ αἰ ΕἸἄρθι σαρθι Ὀθ- 
βύθιρθπη Ζὰ ἰᾶββθὴ σῦταθ ἐὰν α18 
διθαδύϊοι πιο ΒΟ οἰ] 10 σθσΘΒΘ ἢ 
Βϑὶπ ἃ. ἄθιη ΒΟ] αἰ βοθκίθ ΕἸηἐγαρ' 
σούμβαη μᾶθθπ. ἢθγ μον ἀτϑπρὺ 
ΒΙΟῃ Ὁδὶ ἄθτω ΠΟΒΌγθομθα 68 ϑδα- 
7η65 πὶ Ργοιηθίπθαβ ἀπὰ βἰηκὺ χὰ- 
σΊθίοι πυϊῦ τθτα 1π΄ αἴθ ΤΊΘβ. 
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πῆμ᾽ εἰσέβαλεν" μὴ δῆτ᾽. αὐταὶ δ᾽ 
ὑμᾶς αὐτάς. εἰδυῖαι γὰρ 
κοὐχ ἐξαίφνης οὐδὲ λαϑραίως 
εἰς ἀπέραντον δίκτυον ἄτης 

ἐμπλεχϑήσεσϑ᾽ ὑπ᾽ ἀνοίας. 

καὶ μὴν ἔ ὑκέ ὃ. μὴν ἔργῳ κούκετι μύϑῳ 
χϑὼν σεσάλευται" 

βρυχία δ᾽ ἠχὼ παραμυχᾶται 
βροντῆς. ἕλικες δ᾽ ἐκλάμπουσι 

στεροπῆς ξάπυροι. στρόμβοι δὲ χόνιν 
εἱλίσσουσι᾽ σκιρτᾷ δ᾽ ἀνέμων 
πνεύματα πάντων εἰς ἄλληλα 

στάσιν ἀντίπνουν ἀποδεικνύμενα᾽ 
΄ 2 Ἁ ΄ ξυντετάρακται δ᾽ αἰϑὴρ πόντῳ. 

1018 

1080 

1088 

τοιάδ᾽ ἐπ᾽ ἐμοὶ διπὴ 4ιόϑεν 
τεύχουσα φόβον στείχει φανερῶς. 1090 

1018. δίκτυον ἄτης: ΥΒΊ. ἈΑρ. 860 
μέγα δουλείας γάγγαμον, ἄτην παν- 
ἅλωτον. -- ἀπέραντον Ὑ16 Ἀρ. 1882 
ἄπειρον ἘΠῚ. 2. Ὸ ὥσπερ ἰχϑύων 
περιστιχίζω, νο]. Εατα. 684 ἐν ἀτέρ- 
μονι δαιδάλῳ πέπλῳ. --- Μιὺ 1019 
Θμἐβομ σοῦ Ηθυτη68 ἴπ α16 Ἠδῃδ. 

1080. ἔργῳ κοὐκέτι μύϑῳ (ὙρΊ. 
σὰ 886): ἅτὸ ΠΟππθῦ ἀπα ΒΙ1{5 δῇ 
ἄδϑν Βάμπθ Ὡϑομζαθῃτηθῃ, βίη ἀ6 πῃ 
ΑἸύθηῃ οἷπθ ΠομπθυπΊ ΒΟ ΒΙη6᾽ (βρον- 
τεῖον) ἃ. οἷη ΒΙ|1ὐὔσύπστη (κεραυνο- 
σκοπεῖον) σὰἪἙ θοούθ. Ἐπ σψαχάθῃ 
ΠΒΤΆ]]ΟὮ ἰπίου θυ ὅοθπθ ΒΟ Β]ἤποῃ6,. 
416 τοῦ βοῆνγθύθῃ δοίη σοί} 
στο, δὰ Θμθυηθη Ρ]αἰΐθη ρϑυο]]ὗ 
ἀπα τηϊῦ ΘἸΠμΘΥ 1η ἀοΥ Ηδμ6 δηρθ- 
Ὀταομίθη Ὀυθμυηαβοῃηθ (περίακτος 
ὑψηλὴ) ΒΙ1ἰχσβίγϑ θη σϑποτυΐθῃ. 
Το γισθηβ σουϊδησίθη α16 ΑἸΐθῃ ἴῃ 
ΒΟ ῆθη ΠΙησθη Κοίπθ ἐδιβοῃθηαθ 
ΝΟΒΘΒσηαπρ, ΒΟΠΘΥ ΤῸ ἀπάθα- 
πη τ. ϑὅγιαθο!. 

1081. θ6. Μοποπηθίου (νρ]. χὰ 97) 
γογύγιθῦ α16 ϑ3'[6116. θἰπθβ ΠΙΠ ἔθ Β 
(γ51]. χὰ 1040). 

1082. βουχία: ΗΘ ΒΥ 0. βούχιος" 
ὑποβρύχιος “ΠΟΥ ἀογ Οονῆθβομθ’, 
γΩ]. Ρεϑυβ. 897 ἔπαισεν ἅλμην βού. 
χιον. οοδθαϊαμὰ βρύχιος 60 δῖα, 

βισηδοαῦαι αἀϊοΐαμη οϑῦὺ, αὰὸ οὐΐδπι 
ὑποβρύχιος Ἰηξογάατα πο 1ἃ αποᾶ 
10 δϑαθδ ἀθιηθΥβα τη δϑῦ, Β6α ΟἸηΠῖΠῸ 
αποα οβὖ δ] αυἃ γ6 οὈταξυτα ἀσποίεῦ 
(ΗΠ υιηδηη). βρυχία ἠχὼ βροντῆς Ὀ6- 
ἀθαϊεοῦ 8150 ὨΪῈῚ ἀδββθὶ 8 τί χϑόνια 
βροντήματα 994. Ζα ἅδ᾽ ΞΟΒΙ]Θυτιηρ' 
ὙΒ]. Η65. ΤΏβορσ. Τ0ὅ τόσσος δοῦπος 
ἔγεντο ϑεῶν ἔριδι ξυνιόντων" σὺν 
δ᾽ ἄνεμοί τ᾽ ἔνοσίς τε κονέην ἐσφα- 
ράγιξον. 

1088 ἢ, ἕλικες: αἱ ἵ ἑἐλικοειδεῖς (ΖΊοΙε- 
2891) κατὰ τὰ νέφη τῶν ἀστραπῶν 
κιτήσεις 5680]. ΥΩ]. 1044. --- Μιῦ 
ζάπυροι ΥΡ]. ξαπληϑῆ Ῥογβ. 816. --- 
στρόμβοι: ΉΒΥ6Β. στρόμβος" δῖνος, 
συστροφὴ ἀνέμου. - Ζὰ κόνιν τϑῖὶ. 
ΞΌΡΡΙ. 180 δρῶ κόνιν ἄναυδον, ΟΠΒο. 
928 τόνδ᾽ ὄφιν ἐθρεψάμην, ΒΌΡΡΙ. 
182 κόνις ἄτερϑε, ΟΠο. δ44 ουφῖς 
ἐμοῖσι. 

1081. ἀντίπνουν: σον ΠΟ ἢ 
ΤΩΒΟΉΘΗ ΠῸΣ 416 Μράϊδα (β, γ, δ) 
γΟΥ λἅ, μ, ν Ῥοβιδίοῃ ἴῃ θυ ΤΠ 6518 
Ὀδὶ ἄθη ἀσωπηδ ίβομθη ΠΙομέοτη. ἘΠπΘ 
ΒΗ] ΙΟμ6. γ᾽ ου]βησογαηρ ἤπαθὺ 510} 
1η Απαρϑβίθῃ Αὐϊβίορῃ. γὅ. 216 
ἕδρας, ὅ19 ἀγρῶν. --- εσθῃ ΟΕΓ 
Κοπίγακύϊοη νοὶ. Ζὰ 917. 

1090. φανερῶς σεμῦότίέ Ζὰ Ζιό- 
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ὦ μητρὸς ἐμῆς σέβας, ὦ πάντων 
αἰϑὴρ κοινὸν φάος εἱλίσσων, 

ἐσορᾷς μ᾽ ὡς ἔκδικα πάσχω. 

ϑεν: ΟἸΘΠΌΔΥ σομ Ζθαβ τι. ΚΘΙΠΘΠῚ 
δ θογηῦἶ; τεύχουσα φόβον βού ἀδσα 
ἴῃ Καιβδ]θτα Ὑ οὐ ΒἃΠΓΠ18. 

1091. ὦ μητρὸς ἐμῆς: 680]. ὦ 
γῆ͵ ὦ Θέμις, νἱοιπθῖν ὦ Γῆ 
Θέμι (σα 210): ἴπ Παυϊαβηηοαϊ ΟὉ- 
ἰεβύδ ομθ 808 ΔΡΡΒ|1Δ11 ἀ605 ὁ0π- 
γϑηϊῦ, σου σὙὶ8 οὖ ροὐοβίδβ ὑπὶ- 
γϑύβδιη ΤΟΓαΤῚ Ὠδὕστδτη ΘΟ] Θοὐϊ- 
ἴὰγ 1. 6. οδϑίαση οὖ ἰβθισϑηι, αὕ0 
αὐϊάασ!α πβασᾶτη ἰθβίαυἹ 1Π5]98 
Ταοῖπαβ ροβϑιῦ, ἅπῸ Ομ ρίθχα οοτη- 
ῬγεβοπαδἝυγῦ (Βουτηδηη). γε]. ϑ0ΡΒ. 
ἘΠ. 86 ὦ φάος ἁγνὸν καὶ γῆς ἰσό- 

μοιρ᾽ ἀήρ. -- σέβας: ΥΕΊ. Εατη. 88ῦ 
ἀλλ᾽ εἰ μὲν ἁγνόν ἐστί σοι Πειϑοῦς 

σέβας. 
1092. φάος (ἀδ8 εἶσθπθ 1 Ἰομὺ 

4685 φαεννὸς αἰϑήρ) εἵλίσσων: τ]. 
Επι. Ῥῃδη. 8 Ἥλιε, ϑοαῖς ἵπποισιν 
εἵλίσσων φλόγα, Τμροδοκύ. ἔτ. 10 
Ρ. 806 Ν. ὦ παλλιφεγγῆ λαμπάδ᾽ 
εἴλίσσων φλογὸς Ἥλιε. 

1093. ῬΡετοιπθύμθιβ βΒιηκὺ βατπΐ 
ἄθιη διβϑυϊοκθ, δὴ ὑθ μθυη ΟΥ̓ 
Θησοβομτηϊθάθῦ πϑηρὺ (1019), ἴῃ αἴθ 
Τιϑίο. 
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Προμηϑεὺς λυόμενος. 

Ι(201 δτγπι., 191 Πιπηά., 1906. Ναδιοῖ). 

Αὐτῖδη. ῬΘΥΙΡ]. Ῥοπῦ. Εαχ!η. Ρ. 99, 22 64. εγοῃ. Ζέσχύλος 
ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ τὸν Φᾶσιν ὅρον τῆς Εὐρώπης καὶ τῆς 
᾿4σίας ποιεῖ. 

Προμηϑέα ὅτι 
Ἥχομεν -- 

λέγουσι γοῦν {παρ᾽ αὐτῷ οἱ Τιτᾶνες πρὸς τὸν 
- 

τοὺς σοὺς ἄϑλους τούσδε. Προμηϑεῦ, 

δεσμοῦ τε πάϑος τόδ᾽ ἐποψόμενοι. 
ἔπειτα καταλέγουσιν ὅσην χώραν ἐπῆλϑον. 

τῇ μὲν δίδυμον χϑόνος Εὐρώπης 
μέγαν ἠδ᾽ ᾿Ζσίας τέρμονα Φᾶσιν. 

Ι. Τιθβ65 Βυπομβύῦϊοκ σομοτίθ πὶθ 
ἀδ5 ἴοϊσθπὰθ Ζὰσ Ῥαγοάοβ, σ6] 0 ῃ6 
τ] ἴπ ἀθπ ῬΘΥΒΘΥ πὶ. θη βομαυΐΖ- 
βθμθπάθη ἀθπ Απέδηρ 65 ϑύϊοκοβ 
ὈΠαρίθ; ἀ88 ουκοπηῦ τη 85 Ῥτο- 
60}. Εἰδῦ, αοὐμ. ΙΝ ὁ νοἱἹ. 1 ρΡ. 484, 
16 ἀλλὰ καὶ ὃ τραγῳδοποιὸς Αἰσχύ: 
λος ἐν Προμηϑεὶ τῷ λυομένῳ εὖ- 

ϑὺς ἀρχόμενος τῆς τραγφῳδέας 
τὸν ποταμὸν Φᾶσιν τέρμονα καλεῖ 
γῆς τῆς τε ᾿Δσίας καὶ τῆς Εὐρώπης. 
-- 16 (στὸ! ἢ Τιξαπθη Ὀ1|4 6 πη 
4180 ἄθη ΟΠ οΥ 465 Προμηϑεὺς 
λυόμενος. Ατ8 ἀ6πη) Ταγίδτιβ (νο]. 
ΟΌΘη 219) δηὐ]αββοη (ΡΙπηα. Ῥυίῃ. ΤΥ 
518 λῦσε δὲ Ζεὺς ἄφϑιτος Τιτᾶνας" 
ἐν δὲ χρόνῳ μεταβολαὶ λήξαντος 
οὔρου, Η65. Υγ. α. Τ΄ 169 τηλοῦ ἀπ᾿ 
ἀϑανάτων τοῖσιν Κρόνος ἐμβασι- 

λεύει), ΚΟΙΏΤΩΘΠ 816, ψὶῖθ ἀ16 ΟΚοἃ- 
ἰάθη τη Πρ. δεσμώτης, τὰ ῬτοΙη6- 
ὑμθτιβ, αὑτὰ βϑῖπθ ΘΙ θη ἐθι ]πϑῃτηβ- 
γ0}1 ΔΖ βομδαθῃ. 

Ιῃ ἄθῃ βὐβίθῃ ϑύβθῃ ριθοῦ (6 Ὺ 
ΟΒΟΥ ἀϊ8 Μοιίνίθταπρ; 468 Αυξίτο- 
ἴθηβ (δι᾽ ἂν αἰτίαν πάρεστι: γρ]. 
ΟΌΘΠπ χὰ 128). Πδηη Ζβ]ῦ 6 16 
ΤΆΠΘΟΥ διῇ, ΘΙ 6] 0 }8 ΕΓ σῸη 
Βϑίπθτῃ ἔθυηθη ΟὟ Ομ β1ῦζθ Πθὺ (Π8 08 
Ῥιπα. ΟἹ. 1Π|127 πομπὶ Κτομοβ δαΐ 
ἄθῃ 1]η561ηὴ ἄδὺ δ] σθη 76 πβϑὶῦ 68 
Οὐοεδ 8) ρΘ Κοιατηθη δῦ. Ζα ἀἸθβοτ 
Ααΐζϑ]απρ' σοι δνὺ 485 πὲ ομβίο Εταρ- 
ταθηῦ. Ζαυϊθοίυ ᾿ἰϑὺ ἀθγ Ῥμδβὶβ σθ- 
ῃϑηηΐ, ἴῃ ἄθϑβθη ΝΆΠ6 Ῥχοιηθίῃθαβ 
τη Καυκαβαβ ϑηροίθββοιῦ 1ϑὺ (νρ]. 
ἘππΙοιῦ. 5. 28). -- )ἃὰ Βῖου ἀθὺ ῬΗδ515 
8158 ΟὙΘηΖ6 σοὺ Ευτορῶ ππα Αβίθη 
ΘΏσΟΘσΘΌΘη πιῖτα, τ γοπα οὔθη 784 
ΠῚ 790 ἀὰ8 Αβοσβοῆθ Μϑϑὺ 815 
ΒΟΪΘΠ6 Ὀοζοιομποῦ ἰϑῦ, 50 τοτιίβ ΒΊ 0 ἢ 
αον Πιοδίθυ ἄθη ΡΠ 8518 γορ Νοζάβθῃ 
Β6υ ἴῃ 488 ἀβούβοῆθ Μίδου τη παθπᾶ 
γοτγροβίβ]ῦ μαῦθη. Νιομῦ σᾷπς πη- 
γἹοΒρ 4180 ᾿ἰϑὺ αἴθ Απραῦθ 4685 
5680]. ζὰ ΠΙΟηγ8. Ῥεσῖθρ. Χ Ρ. 828 
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1 (2802 Η., 192}... 

Βύσαθοη 1 Ρ. 88 φημὶ .. 
καλεῖσθαι τὰ πρὸς ὠκεανῷ. 

120 

192 Ν.). 

τὰ μεσημβρινὰ πάντα Αἰὐἰϑιοπίαν 

μαρτυρεῖ δὲ τὰ τοιαῦτα" δ᾿ 
0 τε 

γὰρ Αἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ τῷ λυομένῳ φησὶν οὕτω: 

Φοινικόπεδόν τ᾿ ἐρυϑρᾶς ἱερὸν 
χεῦμα ϑαλάσσης 

χαλκοκέραυνόν τε παρ᾽ Φχεανῷ 

λίμνην παντοτρόφον Αἰθιόπων, 
ὙΨΕῚΣ ς 

ἵν᾽ ὃ παντόπτης Ἥλιος αἰεὶ 
ὦ 5.9, 3 , ΄ ΄ ΘΙ ΗΡΥ 

χρῶτ ἀϑάνατον καματόν ὃ ἵππῶν 

ϑερμαῖς ὕδατος 

μαλακοῦ προχοαῖς ἀναπαύει. 

ΠΙ (208 Η., 155 5. 198. Ν.. 

Οἷο. Τυβο. ΗΠ 10 Ααῇχιβ δὰ δαθαβατα (Ῥγοιπθύμθαβ ἃρυᾶ 
ΑΘβομυ απ) αἸοιῦ Πᾶθο: 

28 Αἰσχύλος ἐν Προμηϑεῖ λυομένῳ 
καὶ Σοφοκλῆς ἐν Σιχύϑαις ὑπὸ τού- 
του (σου, ἄθτα ΤαπΠ818) διορίζεσθϑαί 
φησι τὰς ἠπείρους. Ἰτηταογΐη ἀϑοιζθ 
βίο} Αβοῦγίοβ θη Ῥμαβὶβ ὕβι!οἢ 
σοῦ Καυϊκαβυβ (γΥ5]. ΟὈΘῃ σὰ 1719); 
ἄθπη πδοῖ ἄθπὶ [οἸ]σθπμάθη Βτυθοῃ- 
βύοῖκ Κοιασαὺ ἀθὺ που ἄρον Αἰπῖο- 
Ῥίθηῃ δῃῃ τοῦθ Νίθουθ γον θυ, ἃ180 
ΒΟ] ΘΙ Β]10} σοι Αβίθῃ π80ῃ ατορδ. 

Π. Νοοὺ Ἠογοαοῦ νϑυβύθῦ πηΐου 
ἐρυϑροὴ ϑάλασσα 485 σδηζθ 5}4]10} 
σου Αβῖθη ὑπὰ ΑὐἴἼκα Ὀοκαπηΐθ 
Μϑοσ, ἀϊθ σᾶηζθ ᾿βὔαβθθ᾽ 

᾿ ϑάλασσα), σῖθ ἀἴ6568 Μίθοσ ἵπὶ Θθρθη- 
βαύφ ζῇτα Μι θυ (βορία ϑά- 
λασσα) μοι: νΡῚ. ΠῚ 168 τῇ δὲ 
ἐλάχιστόν ἐστι καὶ συντομώτατον ἐκ 
τῆς ᾿βορηίης ϑαλάσσης ὑπερβῆναι 
ἐς τὴν νοτίην καὶ ᾿Ἐρυϑρὴν τὴν αὐ- 
τὴν ταύτην καλεομένην. -ὀ γνεσθῃ 
φοινικόπεδον. ἐρυϑρᾶς ὙΒῚ. ϑΈΘΡμαπ. 
ΒΥΖ2. απΐθτ ᾿Ἐρυϑρᾶ: ᾿Ερυϑρὰ ἡ 
θάλασσα, ἀπὸ Ἔρύϑρου τοῦ ἥρωος, 
Οὐράνιος δ᾽ ἐν ᾿φαβικῶν δευτέρᾳ 
ἀπὸ τῶν παρακειμένων ὀρῶν ἃ 
ἐρυϑρὰ δεινῶς εἶσι καὶ, πορφυρᾶ, 

καὶ ἐπὴν βάλλῃ εἰς αὐτὰ ὁ ἥλιος τὴν 
αὐγήν, καταπέμπει εἰς τὴν ἅὅ)άλασ- 
σαν σκιὰν ἐρυϑράν" καὶ ὄμβρῳ, δὲ 
κατακλυσϑέντων τῶν ὀρέων κάτω 
συρρέοντι εἰς ϑάλασσαν οὕτω γίγνε- 

(νοτία - 

ται ἡ ϑάλασσα τὴν χρόαν. ἴῃ ὙΥ π Κ- 
ΠΟΗΚοιὺ ᾿ϑῦ ἀ8ῶ85 τοῦθ Μϑοὺ ἀδ8 
ΜθοΥ ἀθ5 οτούθη" Τδη65, ψ 10 11 
Οοσθοηβαῦς χὰ (61 Βομγαγθη ΠιΒΠ46 
Ἀργρίοπ ἀδ5 Ὀθηθδομθατῦθ ΑὐϑΌΊθη 
ἴη ὥργυρθδβομθη [πβο νυ θη πϑπῆσ 
σομδπηῦ ψιτα (ΕΡουΒ Πῦτοι ΟΒΘἢ 
ΖΌΤΩ ΘΙΠδΙ 5. 518, Βιιρβοη ΠῚ 
αθορυ. 468 αἰΐθῃ ἂρ. Βα. ΤΠ 5. 17). -- 
θη ὅθ, ἴῃ ψϑ]οθθιη Ἠθ]105 510} 
ἃ. βοῖπθ βοββα Ὀθάθὺ ἃ. σὸμ ἀδὲ 
ἀθουβύδπάθηθη Τρ θβαυ οὗ ΘαΒυ Π ΘΗ 
18:[80, τηδομῦθ τηᾶπ 510} ἴπὶ ΑΥ δβϑύθῃ 
Β6θ6ῃ ΒΟΠΠΘαηἰουρθηρ' γΟΥβθΘ 18. 
)ὼ δῦϑσυ. Ηβ]1οβ δ8 ἀθιηβθ] θη 566 
Θιηρουβίθι σὺ, 580 ΚΆΠη ΘΓ ΘΟ ἢ 1πΠὶ 
Οϑβίθῃ δοάδομῦ ψογάθῃ, στ ΘΒ αἴ6 
ἐρυϑρὰ ϑάλασσα “οὶϑι. Υρ]. ΟΌΘη 
4ὰ 801 Ε΄. -- -χαλκοκέραυνον “6γ2- 
(οι δου)βύσ ] πα΄, οἰπο Κὔμπο ΥΥ οτῦ- 
ὈΠάσηρσ, σ6] 9 Πη6 ἀἀ5 Τ᾿ρυσῃύθῃ αθΥ 
ΘΡΖὈΠπ Κϑπάθη Υ Δββουβθομο ὈΘΖθίοι- 
ποῦ; ΥΒῚ. 1]. 11, 88 χαλκοῦ τε στε- 
θοπήν, ΟΌΘη 999 μπεραυνοῦ κρείσσονα 
φλόγα, Εν. Ττο. 1104 κεραυνοφαὲς 
πῦρ. ῬΔ8 Βα ΚΙ Κοι ἰδῦ ἀῦτοιῃ αἴθ 
Οὔδαν γοὴ χαλκοκέραυνον͵ ᾿σούγοηπῦ 
σὶρ ΟΠο. 864 ἀρχάς [τε. ὕτοι ἀϊθ 
λίμνη παντοτρόφος γ6]. ΟΌΘπ Ζὰ 808. 
οσθη θυ Οἶβαν γρῖ. ΟΌΘῃ δὰ 118. 

Π|. 16 οῖβθ πα σορ ΟἸΘΘΙῸ 
Β6]υϑὺ (θᾶ. ο. 11) ἃνθυβθίχῃ. -- 
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ΤΙ απ ΒΌ 0 Ο]65, 5001 ΠΟΒΟΥῚ ΒΑΠΡΆΪΠΙ8, 
σϑπηογαία (8610, δαἀβριοιῦθ σϑ] ]ραῦι] ἈΒΡΘΥΙΒ 
γἱπούα 16 ΒΕ ΧΙ8, ΠΑΥΘΠῚ αὖ ΠΟΥΤΊΒΟΠΟ ἔγαίο 
ποοΐθιη ραυθηΐθβ {1ΠΠ}141 δα πϑούαπὺ πδυῖύδθ, 

Ὁ αν ]8. Τ16 510 ἱπῆχιῦ Ππρριΐου, 
Ἰονίβαὰθ πα πΊ6η ΜΌ]ΟΙ 6:1 δάβοινῦ Π]8 08. 
Πο5. 1116 ουπθοβ [Δ ΌΥΙΟα, ΟΥ̓ (1611 ἸΠΒΘΥΘΗΒ 
Ῥουγαριὺ αὐῦπβ: αὰ8 ΠΉ]56Ὶ 501] Υ 18 
ὑγϑηβυθυ θογαίιβ οαβίσαμη μοῸ ΕᾺΤΙ ΔΓ τι 1Π60]0. 

10 Ιδπὶ ἰθυῦο τ6 αποαπθ ἔππθϑίο 418 
ὑγιδῦ! δανοϊαύα Δα ΌΠΟΙ5. ἰθοθυθ 5. ΠΠΡῚΪ ΘῈ 
ΙουἹβ β8061165 ραϑύπ αἰ] δηϊαῦ ἔεγο; 
ἐπ Π| ἸΘΟῸΓΘ ΟΡΙΠῸ ἴαγία οὐ βαύαία δἰζαυ]ηι 
ΟἸΔΠ ΘΌΥΘΙη ἔπη 1Ὁὺ ναβίυπμη, οὖ 5. ]1η6. ΔΥΟΪΔ 5 

15. ριπηδία οαπάδ ποβύσαμη δά α]δὺ Βα ΠΡ ΪΠΘΠ: 
ΘΠ γΘΙῸ ϑάθϑασα ᾿ηῆαύα τοπονδίμπι οϑὺ ἸΘΟΌΥ, 
στη ΤΌΣΒαΙη ἰδθίγοβ ἃυτᾶδ 56 δ ρᾶβίιβ χϑίοσί. 
ΒΟ ἤδηο οαδίοαθῃη πη Θϑ] οὐποϊαίαβ 810, 
αα88 ΠῚΘ ΡΘΙΘΠΙΗΙ ΥἹΥΟΙΙ ἴοθαδὺ Τη]56 718: 

20 πϑιηααθ, αὖ νἱαθύϊβ, γ1Π0}15 οοπβύγιοῦτιβ [ΟΥῚ5 
ΔΥΟΘΙΘ ὩΘΑΘΟ ΟἸΤΆΤη ὙΟΪΠΟΥΘΠΙ ἃ ρθούοσθ, Ὁ 
ΘῚΟ 116 1056 γνἱάσαβ ρϑϑύβθβ βχοῖρίο δηχίδβ᾽ 
ΔΙΠΟΙΘ ΤΠΟΥΟΪΒ θΥΠῚ11Π11ΠῚ ΔΠΟΈΙΤΘΗΒ ΠΊ18]1: 
564 Ἰοπρθ ἃ ᾿ἰθύο πυπη1Π6 ΔΒΡΘΙ]ΟΥ [ΟΥΙΒ. 

20 δἴαιθ πᾶθο γϑὑιϑβίδ 58.60115 οἹ]οπιδγδία ΠΟΥΤΊΑΙΒ 

βγη α ἴπ Προμ. δεσμ. αἴθ Ε6[8- 
Ἰπὰπρ' 65 Ῥγουηθίμθιαβ νοῦ ἄθη ἀαρθη 
ΑΘΥ Ζυβομθθαθυ ἀδυσθβῦθ! ἐξ πιῖγα, ᾿δὺ 
ὨΙΟΥ͂ ἴῃ ΘἰηθΓ Εἰσ ] απ ς᾽ 416 ᾿χ- 
Ῥοβιύθίοη σορθῦθη. ῬγουηθῦμΘα8 τη 8 
αἰδὸ σοὸὰθ Απΐϑηρ δὼ 81 ΕΘΙΒΘΗ 
Ὠδησθη. ἴπ ὩΠΗΠΙΟΉΘΥ θῖβθθ πὶτὰ 
Εατη. 04 Οτγθβίθβ 1πὶ θ᾽ ρῃΊβοπθη 
Ἠδησύατα πτη]αρογῦ σοη θη 50}]8- 
[ϑηάθη ΕΥ̓ Π ΘΗ τι. θη ΑΡΟ]]ΟΠ ἘΠῚ 
Βοβυΐς διηῆθμοπα ἀθη Ζυβομδ ΠΕ 
ΒΟΥ. --- 1 ἢ ΝΕ]. οὔϑῃ 164. --- 
ἈΒΡΘΙ8Β βδχῖθ: φάραγγι πρὸς δυσχει- 
μέρῳ 18. --- ὃ πᾶνριῃ. . Δἀπθοίαῃν: 
2 9θ8. --- 6. γρ]. 6019 βούλευμα μὲν 
τὸ δῖον, Ἡφαίστου δὲ χείρ. -- 
ΤῸ ΟΌΠΘΟΒ: 64 σφηνὸς αὐϑάδη γνά- 
ϑον στέρνων διαμπάξ. --- 8. 501161- 
{1ὼ: 81 τέχνης. -- 9. ΟδΒΕ ΤΩ Εὰὺ- 
τίατατη οὑτο ᾿Ερινύων φρουράν Π8 0 ἢ 
148. Ἐρινύων ᾿δὺ ἀδπη τη θίοη τη 80} 
σορυδαοῦ (μαροῪ 66. ΒιΔΟΒ θ᾽). 
Υρ]. Αρ. 646 παιᾶνα τόνδ᾽ ᾿Ερινύων. 
-- 10. ρ]. ζὰδ 1024. Απῇ {ογίϊο 

ἀ16 ὈΘΖἰ δῦ 510}} υ]8]]᾽ ομῦ ἀϊθ (]0886 
γοη ῬΠούϊΟΒ τἀπᾶ δυϊάδδ τρίτῳ φάει" 
τρίτῃ ἡμέρᾳ. --- 11. Μιῦ Ἰδοθυδ 8 
ΠΡ Ϊθι8 δε εἰσαφάσματα (τοπ 
εἰσαφάσσω) ἀὐθουβοι σὺ, νρ]. ΒΘΒΥΟΒ. 
εἰσαφάσματα" εἰσπτήματα, ἀπὸ τοῦ 
εἰσαφιέναι (ἀ16586 ἘγκΙάσθιηρ Ὀ6- 
ταύ δαΐ οἴποιι ΜΙ ϑνθυβίθπ πῖβ πη- 
ΒΘΙΘ. Θί6116, ποσὰ 76 θη 8}}8 ἀ6Υ 
Αὐβάσμοξ, ἄθη ΟἸοογὸ τοΐξ ἐγιβεὶ δᾶ- 
γοϊαΐα νἰθαουρίοθί, θη Απἰϑίβ θοἐ) 
ἢ σπαράγματα᾽ «Αἰσχύλος Προμηϑεῖ 
λυομένῳ. -- 12. [ΟΥ]Β 58,061168: 
1021 Διὸς δέ σοι πτηνὸς κύων. -- 
15. φαα]αῦ: προσσαένει, ὑθαο}ῦ ἃ’. 
γ6]. ἔυμῃ. 284 ὀσμὴ βροτείων αἷμά- 
τῶν μὲ προσγελᾷ. ΞΞ-Ξ 2. 810 ΤῚΘ 
ἴρ88 νἱάπαθ: αὐτὸς δ᾽ ἐμαυτοῦ χῆ-. 
ρος. -- 24. ἃ Ἰθῦο ἈΒΡΘΙΪον ὨΌΤΩΪΠΘ... 
Ἰονὶβ - ἐμοὶ ϑανεῖν οὐ πεπρωμέ- Ὁ 
νον, οὐ μόρσιμον (188, 988).  Θρθῃ 
65 αἀβθάδηθηβ νρ]. σὰ 988. Ἐὶβ ἰδ 
οἰηρσούγθίε, 88 ΘΟ 512 σουπθΥ- 
Ῥοβιϊπηχηῦ ἰδ: μυρίαις δὲ πημοναῖς 
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Ἰαούποω οἸα 65. ποϑίσο ἱπῆχα οϑὺ ΘΟΥΡΟΙ,, 
6 αὺο Παπδίδθ 50115 δύάοσθ δχοϊἀππὺ 
σαϊίαθ, αα86 βᾶχα 5816 π 1η50}}1πὺ (ὑδο 881. 

ΙΥ̓ (06 Η., 194 ᾿., 194 ΚΝ... 

ΡΙ]αῦ. Μοτγα]. Ρ. 980 (σνρὶ. ρ. 964 ΕὉ νῦν δὲ οὐκ ἀπὸ τύχης 
οὐδὲ αὐτομάτως περίεσμεν αὐτῶν (τῶν ϑηρίων) καὶ κρατοῦ- 

μὲν, ἀλλ᾽ ὁ Προμηϑεὺς τουτέστιν ὁ λογισμὸς αἴτιος 

ἵππων ὕνων τ᾽ ὀχεῖα καὶ ταύρων γονὰς 

δοὺς ἀντίδουλα καὶ πόνων ἐχκδέκτορα. 

Υ͂ (815 Η., 206 Ὁ., 300 Ν.. 

ΡΙαύ. Μον. ρ. τ: ἢ ὁ δὲ Ἡρακλῆς ἕτερον ϑεὸν παρα- 
καλεῖ μέλλων ἐπὶ ὄρνιν αἴρεσϑαι τὸ τόξον. ὡς ΔΑ ἰσχύλος 

φησίν: 
ἀγρεὺς δ᾽ ᾿Δπόλλων ὀρϑὸν εὐϑύνοι βέλος. 

ΙΝ (215. ἘΠῚ 201 5, 501 Νὴ) 

ΡΙαύ. Ῥομηρ. ὁ. 1 πρὸς Πομπήιον ἔοικε τοῦτο παϑεῖν ὃ 
ς 

Ῥωμαίων δῆμος εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς ὅπερ ὁ Αἰσχύλου Προμηϑεὺς 

πρὸς τὸν Ἡρακλέα σωϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ λέγων: 

ἐχϑροῦ πατρός μοι τοῦτο φίλτατον τέκνον. 

ὙΠ (206 Η., 198. ἢ., 196 Ν.. 
Θύθρ απ Βυζαμπί. 5. γυ. “άβιοι Ρ. ἴ, Ὁ Αἰσχύλος τε Γα- 

βίους διὰ τοῦ γ ἐν λυομένῳ Προμηϑεῖ: 

ἔπειτα δ᾽ ἥξεις δῆμον ἐνδικώτατον 
ζϑνητῶν» ἁπάντων καὶ φιλοξενώτατον, 

δύαις τε καμφϑείς. --- 21. Αὐϑ΄αἴ6- 
Βθιὰ ΒΙαΐθ 468 ΡῬγοιηθίμθιβ βύδιητηΐθ 
ἀθν ϑαρθ πδὸὴ (Α)0Ρ0]]. ἢ. Ατρ. ΠΙ 
801) ἀδ85 ΚοΙομΊβομθ ΟἸῦ, Ὑγ6] 68 
Μϑαθα, σὰ ᾿ἤσοπ Ζϑαθθυτη6]η ρ6- 
Ὀγδαομΐθ. Ὑρ]. οὔθη . 80. 

ΙΥ. Υρ]. οὔθῃ 6042 ἐ Ὁ ὙΙ6 ἀουῦ 
ΟΡχοιβθίμθιυβ ἄθῃ ὕμπουθ βθῖηθ Ὑ8γ- 
αἸθηβίθ ὑπὶ 485 ΜΙ ΘΗΒοΠΘπσΘβο] θομὺ 
ΘΌΒΙ ΒΥ ]]ΟῊ Ομ: θυ, 80. σθβομιθῦ 
68 ὨΙΟΥ͂ ΜΟΒ] ΠῸΪ 1Π ΒΌΠΗΠ ΙΒ. ΊΒΟΠ ΘΙ 
Ὑγεῖβα θη) πϑὰθὰ ΟΠποτθ σθρθη- 
ἅδον. -- Ζὰ πόνων ἐκδέχτορα γρ]. 
διάδοχοι μοχϑημάτων 464. 
Υ υμα ΥἹ. ἀγρεύς Βεοιίϑὺ ΑΡΟ]ΊΟη 

815 Φάρου. ὑπα Βορϑηβομθζθ. Ἐ5 
βΒομιοιηῦ, ἀοἰβ Ηθυ Κ]65 δὰ ἀογ ΒΒ Πη6 
56] δύ, παν οὔνγαβ ζὰν ὅθ ἐγθίβπα, 
ααΐ θη ΑΟ]ΟΥ δα! ορύ, σγοσϑαΐ ἀαγοι 
ΘΙμθη ΘΟ ΒΟ 0] ]0ὴ ΕᾺ]] Ὠϊηΐθυ 
ΔΟΥ ϑοθμθ ἀθὺ Εἰ ο]σ 4685 Βορθη- 
ΒΟ 5565 δησθζοὶσὺ πογάθη Κοημίθ. 
Ῥγουγθύμθαβ ταῦ Πποοὰ ογέγθας, δαΐ 
ἄθῃ δβθιίβ βύθῃθπάθη Ηθυϑκ]ο5 πἰη- 
ὈΠΟΚΟπα, 85: ἐχϑροῦ πατρός μοι 
τοῦτο φίλτατον τέκνον. 
ὙΠ ἀπαὰ 11. 6πὶ σϑορυαρῃῖ- 

Βοῦθῃ [ηΠ8}Ὁ ἀθι Ιο- ϑοθηθ ἴῃ Πρ. 
δεσμώτης Θπὐϑριϊομῦ ἵπὶ Πρ. λυόμε- 
νος ἀ16 Βοβοβγθιθαμῃρ, τ θῖομθ Ρτο- 
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Γαβίους. ἵν᾽ οὔτ᾽ ἄροτρον οὔτε γατόμος 

τέμνει δίκελλ᾽ ἄρουραν, ἀλλ᾽ αὐτόσποροι 

γύαι φέρουσι βίοτον ἄφϑονον βροτοῖς. 

ΥΙΠ (208 Η., 208 Ὁ., 198 Ν.. 

ϑίγαθομ ὙΠ Ρ. 800 καὶ Αἰσχύλος δ᾽ ἐμφαίνει συνηγορῶν 
τῷ ποιητῇ. φήσας περὶ τῶν Σκυϑῶν: 

ἀλλ᾽ ἱἵππάκης βρωτῆρες εὔνομοι Σχύϑαι. 

ΙΧ (809 Η., 196 Ὁ., 196 ἀπᾶ 206 Ν.). 

(δ]θπβ το]. ΙΧ ρ. θ85 οά. Ομαγίοσ. δοκεῖ μὲν γὰρ αὐ- 
τὴν (πέμφιγα) ἐπὶ τῆς πνοῆς Σοφοκλῆς ἐν Κολχίσι λέγειν .. 
“«ἰσχύλος δὲ ἐν Προμηϑεῖ δεσμώτῃ (ΒΟ ΘΙ ]Π10 Οοαβομέμ]85- 
ἔθ] ἐν. λυομένῳ): 

εὐθεῖαν ἕρπε τήνδε᾽ καὶ πρώτιστα μὲν 

Βορεάδας ἥξεις πρὸς πνοάς. ἵν᾽ εὐλαβοῦ 

γαθίμθυβ ἄθιη Ηθυα 165 σὺ ἀθββθῃ 
Ὑγδμαθυίδησὺ σὰ ἀθη Ηδβροθυϊάθῃ 
σιοοῦ (νρ]. ἀϊ6 Ὑγογίθ ἀθ8 ϑίγϑθοη 
Ὁ61 ΕὙρτῃ. Χ)ὴ. δ85 ὙΥ̓διάθυζιθὶ αθὺ 
Το σψγᾶγ ἴπὶ Οβίθῃ, 485 465 Ηθυϑκ]65 
ἴτη ὙΥ εβΐθῃ. Ααΐ ἀ1686 Υ εἰβθ ψψυγὰθ 
ἴῃ ἀθη Ὀθίάθη υοκθη οἷπθ 5'60811- 
ἀδγπηρ 8116 Ἀθη θυ] μ θη ὙΥ αη- 
ἀοταϊηρθ απ Μουκναγαϊσ Κοιΐθη 6 Υ 
σϑΖθη ὟΥ ο]Ὁ ἀθῃ ἀδ 1815 ἔν 5010 86 
ΕΥΖ Πα σθη σθυν [5 ΒΘΠΥ ΘΙΠΡΌΠΟΙΙ- 
τάθηθη ΑΙΠΘΠΘΥ σϑούθῃ (ν 6]. ΟΌΘΠ 
σὰ 5801). 

ΝΟ ἄτῃ 5080]. Ζὰ ΑΡΟ]]. ΒΗ. 
ΤΥ 284 τὸν Ἴστρον φησὶν ἐκ τῶν 
Ὑπερβορέων καταφέρεσϑαι καὶ τῶν 
Ῥιπαίων ὀρῶν. οὕτω δὲ εἶπεν 
ἀκολουϑῶν Αἰσχύλῳ ἐν λυομένῳ 
Προμηϑεῖ λέγοντι τοῦτο [κοτητηῦ 
ΗεΥ8Κ165 σοῖὰ Καικαβὰβ ὈΪ8 δἰπδαΐ 
ζὰ ἄθη Ἐιρβίβομθη Βοῦσθη. δ 
ΑΒΟΏγ]οβ ἴῃ ἀἴθθθὴ ἀθῃ ᾿βύθυ θηὺ- 
Βριϊησθη ᾿Β [80, 80 μαῦ δι βῖ0ἢ}: α16- 
ΒΕ6ΙΌΘη ΜΟὮ] 1π Νοτανθβίθῃ γῸῃ 
Ἑπτορῷ σοαδομῦ. Απὲ ἀΐθβθα  6ρ8 
σοϊαησὺ Ηθυϑκ]θβ σὰ βΚυ ΒΟ θη 
γοΟἸΚουβομαΐξθη, σὰ ἄρῃ ΟδΌΙΘΥπ 
οὔδὺ ΑὈΙΘση πἀπα ἀθη ΗΙΡΡρδιμιο ρθη, 
6 ]ΟΠ6 88 1]. 18, 4 Ὀεκαπηῦ 5β1πᾶ: 

νόσφιν ἐφ᾽ ἱἵπποπόλων Θρῃκῶν 
,καϑορώμενος αἰαν 

Μυσῶν τ᾽ ἀγχεμάχων καὶ ἀγαυῶν 
Ἱππημολγῶν 

γλακτοφάγων βίων τε, δικαιοτά- 
των ἀνϑρώπων. 

Ζα ἵν᾿ ἄροτρον... βροτοῖς γρ]. 16 
ΒΘΒΟΒ ΘΙ θα μ᾽ ἄθ5 Κγκὶορθμ]δηαθβ 
Οα. 9,.1017 οἵ ῥα θεοῖσι πεποιϑότες 
ἀϑανάτοισιν οὔτε φυτεύουσιν χερσὶν 
φυτὸν οὔτ᾽ ἀρόωσιν, ἀλλὰ τά γ᾽ 
ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα φύον- 
ται κτλ. --- ΦΖὰ ἵππάκης γρ]. ἀἷθ χὰ 
ἄθὰ ἢσ, ΒΎρΡΤΩ. ἀπροί σία ὅϑ3'06116 
468 ΗϊΙρροκτγαΐβϑβ. 

ΙΧ. εὐθεῖαν ἕρπε τήνδε: νἱθ}- 
Ἰοϊομῦ ἄθῃ ᾿βϑίευ θῃὐϊδηρσ, ἀ6Υ Ζὰ 
θη ΒΒ ρϑίβομθη Βούρθη ἔετύ, ὅϑεν 
ὁ Βορέης πνέει ὩΒΟᾺ ΗἸρροΚν. 
46 δὅν. δαῖτ. δὖ 106. ρ. 391, 49, τὲ ]- 
ΘΠΘΥ γΌΙΩ ΒΕ μθηἸᾶπὰθ βαρὺ: κεῖται 
ὑπ᾽ αὐταῖς ταῖς ἄρκτοις καὶ τοῖς 
ὄρεσι τοῖς 'Ριπαίοισιν απὰ γ ΟΠ ἄδθη.: 
ΘΚγύμθα: 

τρώγουσι" τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τυρὸς ἵππων. 
ῶ, Βορεάδας: σθρθη ἀ68 Τύ:- 

ῬΥΔΟΠΥΒ 'τὴ ουβύθῃ Εἰ αἴβθ σὰ 116. --- 
εὐλαβοῦ: ΜΥδγτμθπρθη, τ1]16 810 δ ΟΕ 

ἐσθίουσι κρέα ἑφϑὰ καὶ 8 
πίνουσι γάλα ἵππων καὶ ἱππάκην ᾿δὲ 
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στρόμβον καταιγίξζοντα, μή σ᾽ ἀναρπάσῃ 

δυσχειμέρῳ πέμφιγι συστρέψας ἄφνω. 

ἐπὶ δὲ τῆς ῥανίδος ὃ αὐτός φησιν ἐν Προμηῦϑ εἴ: 

ἐξευλαβοῦ δὲ μή δε προσβάλῃ στόμα 

πέμφιξ. πικρὰ γάρ. κοὐ διὰ ξόης ἀτμοί. 

χε (210; ἘΠ. 190 Ὁ; 100 ΝΣ: 

Θύσαροι ΤΥ Ρ. 182 μεταξὺ τῆς Μασσαλίας καὶ τῶν 

ἐκβολῶν τοῦ Ῥοδανοῦ πεδίον ἐστὶ τῆς ϑαλάττης διέχον 

εἰς ἑκατὸν σταδίους. τοσοῦτον ὃὲ καὶ τὴν διάμετρον, κυκλο- 
καλεῖται δὲ “ιϑῶδες ἀπὸ τοῦ συμβεβηκότος. 

μεστὸν γάρ ἔστι λίϑων χειροπληϑῶν. ὑποπεφυκυῖαν ἐχόντων 

αὑτοῖς ἄγρωστιν: ἀφ᾽ ἧς ἄφϑονοι νομαὶ βοσκήμασίν εἰσιν, ἐν 

μέσῳ δ᾽ ὕδατα καὶ ἁλυκίδες ἐνίστανται καὶ ἅλες. .. 

Χ »" - 

τερὲς τὸ σχῆμα. 

τὸ μέντοι 

δυσαπολόγητον Αἰσχύλος καταμαϑὼν ἢ παρ᾽ ἄλλου λαβὼν εἰς 

μῦϑον ἐξετόπισε. φησὶ γοῦν Προμηϑεὺς παρ᾽ αὐτῷ καϑη- 

γούμενος Ἡρακλεῖ τῶν ὁδῶν τῶν ἀπὸ Καυκάσου πρὸς 
τὰς Ἑσπερίδας: 

ἄθὺ ἴο ουύθι]ὺ πυγάθη (Ζὰ 801). --- 
8. στρόμβον: νρ]. οὔεπ 1084. 

1)ὼ8 ἴο]ρϑπᾶθ Βυπομβύσοκ ρσομῦτὺ 
χὖ ΘΟ] ἄθσαπσ οἶπαθ Ὡηάθυθη 
ΒΟΒΥΘΟΚΊΟΠ ΘΗ ΝΈΒΘΗΒ, 6] 0 ῃ 65, Μ116 
88 βΒομριηὖ, ΒΙαὺ δυβῃϑαομύ. --- πέμ- 
φιξ Καηπ ποῦ θἰπίβοῃ, τὸ σα] θη Ὸ85 
βοσύ, Τὰν ῥανίές βίβ Β8ῃ, δ 0 ἢ π᾿ 4611 
γϑιβθ ἂθβ Ρϑῃΐμθαβ σοῦ ΑΒοηυ]Ὸ5 
ῃοηῦ, ὑγΘ]ΌΠμοα ἀθυβθὶὺθ ποΟἢ 88 
ΒΒ18}16) ΔΒ ΠΗστ, μηδ᾽ αἵματος πέμ- 
φιγα πρὸς πέδῳ βάλῃς; νἱθὶ τη ὴν 
μιοῖϑὲ πέμφιξ Ἥδαομ᾽ (γρ]. Οὐτ- 
ὑϊὰ5 αν. Εὖ. 5, 7185) ππᾶ 5ὑθμὺ 81 
Ῥϑίάθη ϑύθ]]θη. ῬΒΗ]10} στῖ8 “πνοὴ 
φοινίου σταλάγματος ϑορῃ. Απύ. 
1288. -- Ζὰ σε. - στόμα ΥΡῚ. απ. 
88 σε νικάτω φρένας, 875 τίς μ᾽ 
ὑποδύεται πλευρὰς ὀδύνα: ϑορῦ. 884 
κακόν μὲ καρδίαν τι ᾿περιπίτνει 
κρύος, Ῥρυβ. 101 καί μὲ καρδίαν 
ἀμύσσει φροντίς. Κυιῦσου 11 8 40, 
10, 8. ---- οὐ διὰ ξόης: γρ]. ΟΌθη 800, 
Χ. Αὐβ ἄθηι Νοτάθῃ ψιθῃῦ Η6- 

τῶ Κ] 685 σορθι δαθη. Π)885 πϑοηβίθ 
2161] ἀοὺ γαπάβγπηρ ἰδ ΟἝσυ Οη68. 
Β6Ὶ1 ἄθυὺ ΝΥ ορ:σαπρ βϑίηθυ ΠΙΠ θυ 
(Ηγσὶπμ ρορῦ. δϑίγοῃη. 11 ὁ ρ. 487) 
οτησαῦ Θ᾽ σι θη ΤιΘΎΘΙΠ, ΜὙῸ ΘΥ 

βοηνυτιοβ, Ῥχσοϊαθίμοαβ. 8. Δ πῆ, 

ἀατο 88 Ὑναπαθυ 465 θυ Θ᾿ Θ ἢ 
σογοϑυζοῦ ψιγα, νο]. ΠΙοηγβ. ΗΔ]. Απ- 
ὕὅϊαα. 141 δηλοῖ δὲ τὸν πόλεμον τύνδε 
(Δεν Ηδ]]Θπθη σθρθη αἷθ ΤΑργοι) τῶν 
ἀρχαίων ποιητῶν Αἰσχύλος ἐν Προ- 
μηϑεῖ λυομένῳ" πεποίηται γὰρ αὐὖ- 
τῷ ὃ Προμηϑεὺς Ἡρακλεὶ τὰ τε 
ἄλλα προλέγων, ὡς ἕκαστον αὐτῷ 
τι συμβήσεσϑαι ἔμελλε κατὰ τὴν 
ἐπὶ Γηρυόνην στρατείαν, καὶ 
δὴ καὶ περὶ τοῦ Διγυστικοῦ πολέ- 
μου ὡς οὐ ῥάδιος ὃ ἀγὼν ἔσται 
διηγούμενος. ΤῊ 16 888 ΑὈθηὔθαθυ τἂν 
δΌΘἢ ἴπ ἄθη Ηθγα κάθα 68 ἄβομγ- 
1058. ὈΘΒομυ]ΘΌΘη 1ῃ Θηθπὶ ΟΠΟΥΊΚΟΙ, 
γῸῺ ΓΘ] Ομθτη ποθ [ο]ροπὰθ γγοτίθ 
οὐ μ]ύθη βιηα: ἐκεῖθεν οὔὄρμενος ὁρ- 
ϑόκερως. βοῦς ἤλασ᾽ ἀπ᾽ ἐσχατιᾶν 
γαίας ὠκεανὸν περάσας ἐν δέπᾳ 

χρυσηλάτῳ βοτῆράς τ ἀδίκους κατ- 
ἕκτα δεσπόταν τὲ τρίπτυχον τρία 
δύρη πάλλοντα χερσίν, τρία δὲ λαι- 
αἷς σάκη προτείνων τρεῖς τ᾿ ἐπισο- 
σείων λόφους ἔστειχεν ἴσος ᾽ἄρει 
βίαν. Τῖθβοβ 5 θη ἃ τὰ Τυϊργϑυ- 
Ἰὰαπὰ “0111 ταδὰ ἴῃ αἀοὺ μ]αῖηθ ἀθ Ἰὰ 
Ὅτι (πὰ ον ΝᾺ 6 ἀθ65 ἴθ κθα Ὀἴουβ 
ἀοὺ ὄβι Πομθὴ ἘΠΟπου πα πη 5) ΘΓ- 
Κομηρῃ. 

9 



150 Βυαομϑύδοκθο ἀθ5 Προμηϑεὺς λυόμενος. 

ἥξεις δὲ Ζιγύων εἰς ἀτάρβητον στρατόν, 

ἔνϑ᾽ οὐ μάχης, σάφ᾽ οἶδα, καὶ ϑοῦρός περ ὧν 
λέίψῃ" πέπρωται γάρ σε καὶ βέλη ᾿κλιπεῖν 
ἐνταῦϑ'" ἑλέσϑαι δ᾽ οὔτιν᾽ ἐκ γαίας λίϑον 

Ὁ ἕξεις, ἐπεὶ πᾶς χῶρός ἐστι μαλθακός. 

ἰδὼν δ᾽ ἀμηχανοῦντά σ᾽ ὁ Ζεὺς οἰκτερεῖ, 
νεφέλην δ᾽ ὑπερσχὼν νιφάδι γογγύλων πέτρων 

ὑπόσκιον ϑήσει χϑόν᾽, οἷς ἔπειτα σὺ 
βαλὼν διώσῃ ῥαδίως “ίγυν στρατόν. 

1. ὕδθεον ἄθῃ ΤΥ ΟΠ 5 1 φυνθῖ- 
θη Επίβθ 61 Θ᾽ Π6ΠΔ ἰὑἸρΘΠΠΘΙΏΘΗ 
ΟΌΘη χὰ 718 ππὰ 2. --- 2. καὶ -- 
πὲρ βϑοῆοῃ 61 ἨοιηθΥ (ποοῖ ποὺ 
καίπερ). Κυηᾶρου 11 8 56, 18, 1. 
λίψῃη: ὥ16Ὸ. 801 μάχης λελιμμένος 
(3980). ἐπιϑυμῶν, παρὰ τὸ λέπτω). 
-- 7. ΑἸοὸἢ 1ῃ αἸ ΘΒ ΒΟ] ἀουπηΡΘ ἢ 
(νυ 51]. χὰ 115) ᾿ἰβῦ ἀ16 Νοριυμοὶιῦ ἀ65 

ϑύοθθ ἀον Απ]δίβ δυῆσου Ααΐ- 
ἸΟβΌΡΘΏ, 116 ΒΊΟΥ φυσοὶ Αὐῇόβαμρθτις 
1π οἰπθῆι ΝΘ Υ88 ψουϊοπιηθη ( θ6Υ 
ἄρῃ Απεαρᾶβθυ οὔθ χὰ 6, ἄδϑυ. ἄθῃ 
᾿λαἰκίγ 8 χὰ 18). --- 9. διώσῃ: γὙρ]. 
Ἡρτοὰ. ΓΝ 102 τὸν “΄αρείου στρα- 
τὸν ἰϑυμαχίῃ διώσασϑαι. --- Λίγυν: 
ΟΌΘῃ Ζὰ 2. --- ἰοὺ 416 πα α68: 
ἩρΥαΚΊῸ5. Ὀ6Ὶ Αἰ]ὰ8 οὔθη ὃ. 12 ἢ. 



ΑΜΒ δΠρ. 

ει. Κυιθβομθ Βοιπηθυκαπσοι (Ὀθαθαΐθπάθυθ ΑἸ ΘΙ ΟΠ ΡῈ γῸΠ 
ἀοΥ Μϑαϊοθίβομθη Ηδπαβο 1). 

Οὔ]. ΑὌβοθυ}} [4 Ὁ. οαπ Ἰθο Ομ] θπ8. οὖ 568 0}1}18 οοαϊοὶβ ΜΙ αϊοθὶ δῸ Ηϊθγο- 
Πσιη0 Υ116}}} ἀθππο οΟἸ]]αὔϊΒ ρα, Ν. νθοκίθῖη. Βθυο]. 1888). 

2. Α. Νϑποῖς (Κυϊβομθ Βεοιπθυκυηροη ὙΠ, Βα]]οἐϊπ ἀ6. Ἰ᾽Αοδ- 
ἀόπηϊθ πρ. ἀθ6 5. Ῥοθθυβθουσρ ἰοπθ ΧΧΙΠ ῃ. Τὅ 5.4.) Σκυϑῶν ἐς 
αἶαν. ὕὕ8: ἀ16 Αὐῇόβαμρθη ἴτὰ ἰγαρίβομθη ΤΥΪτηθίου υρ]. Β.. ΠΡῸΣ 
ΒΠθῖη. Μυβ. ΧΙ 444, Ο. Ἐν. ΜΆΠΙΟΥ Τ)6 ρϑᾶϊθυβ βο] αὐ ἴῃ αϊδοσ. 
560. ΑΘΒ0}ῃ. Βορῇ. Εὰγ. ΒΘΥῸ]. 1866, Βθαμηρ61 ῬΆ1]0]. ΧΧΥ 84. -- 
ἄβατον ἴν ἄβατόν τ᾿ ἀπᾶθγθ Ἠδπαβοῃτῥθη. 16 5080]. σὰ Ηοτη. 14, 18 

τα. σὰ ΑὐἹβίορῃ. Βιτῦ. 814 σϑῦθῃ ἄβροτον. τοὶ θβγοι. ἄβροτον᾽ 
ἀπάνϑρωπον ὈΘΖΙΘηῦ 5100} οἴδηθραν δὰ  αἴθθθ [μϑβ8υ. ΑΡοὺ ἀπαν- 
ϑρώπῳ 20 τ΄ ἀθγ δρσοηβαί ΖΊΒοηθη οἶμον τι. ἄβατον 1α856η ἄβα- 
τον 815. ὉΥΒΡΥ ἀΠρΡ] ΟΠ 6η Τοχὺ ουβ ΘΙ Π6Π. 

6 ἀδαμαντίνων δεσμῶν ἐν ἀρρήχτοις πέδαις ἔϊζν ἀδαμαντίναις 
πέδησιν ἐν ἀρρήκτοις πέτραις 3610]. 8: Αὐϊβῖορ. Βτῦ.. 827. 

12--᾿.͵[ὅ Μ. ϑομπηα! Ζ. {, ὅϑι. ἅγιηη. ΧΙ ὅδ τ᾽ ἐκ σφῷν α. 
φάραγγι τῇδε δυσχίμῳ. νγ761} ἀϑΥ Μοά. τῇ δυσχειμέρῳ ταῖῦ προς ἄδθ8ν 
τῇ σιθοῦ. 6]. Ηθιπιδόϊῃ ὙγΊΘάθυη. 5. 280, Κυιϊῦ. Βίυα. 5. 281. -- 
Ηθγτηδημ ἐμποδὼν ἄνῃ. Ἠανίαπρ ἐμποδὼν ματᾶν, Ἠρὶπιβόϊῃ Κυιί. 
Βιπα, 5. 28 ἐμπεδᾷ μ᾽ ἔτι. 

11 εὐωριάξειν Τὰν ἐξωριάξειν Ῥογδβοπ. 

20 πάγῳ Τὰν τόπῳ ἅπᾶθγθ Ἡϑηαβομυ θη. 
20 αἰεί ἐὰν ἀεί οἷπθ Ἰάπρθιθ ΗἩδηδβοιυ. Ὑρ]. 42. 
28 ἐπηύρου [τ ἐπηύρω Ἐ]ΙΗΒ]6Υ. 
δ. ἔ, ΚΊΘΗ] 5. 80 νουϊδησὺ ϑεός ἔν ϑεόν τ. ν1}} ἄθῃ [Ὁ] σθη- 

(δὴ ΥΘΥ5 βίγθιομθη, Ὑ0Χ611 ΕΥ Ἃ΄ἴ6 Οτάππαπρ θυ Οὐ Βοσα γί βὐῦτγθ. 
᾿ ΨΩ]. Κυίδεϊα Ζοιίβομν. [ἄν ὅβυ. αγιμη. 1858 8. 609 Β΄ 
᾿. 858. Α. Ναιοῖς Βαϊ]]οίϊη 49 1᾽Αοαᾶ. ἀθ δὲ. Ρόϊ. 1808 5. 494 

ϑνητοῖσιν ὥπασεν γέρας. 
41 Τοὴ Πᾶρ0 ἀδ8 ΕὙαρΘΖθιο θη, ὑγΘ] 68 ἴῃ θη πθαθυθ Ατ8- 

σαΌθπ συ ]Π10}} Πἰπίθν πῶς βύθῃῦ, τῖθᾶου ποῖ οἷόν τὲ σθβοίχί, 
6. ΕἸμνγαπα Ηδιΐαηρβ, αἀδ5 Πρ ΠοΥβθτη σόσθα Ζθαβ᾽ οθοῦ πιδρ- 
ΠΙΘῊ. βοΐ, δ βὺ αἴθ Ὀθβοπᾶάθυθ Απβομδασηρς 465 ΠΙΘΠοΥβ. (νΩ]. 80, 44) 
πα Ὀοδομ οί. 

οἿΥ 



152 Αὐμδησ. 

42 αἰεί γε [ἂν αἰεί τε δπᾶθυθ Ηδηαβομυ θη. 
40 Ηανίαπρ ὡς ἁπλῶς φράσαι. 
49 ἐπαχϑῆ [ἂν ἐπράχϑη ΘΒ ΔΠ]ΘΥ. γον ἐπράχϑη Ὀοὶ ΘΑ] θα 

Ὑ7111, τηὰΐβ 65 τηϊῦ Εατη. 125 τί σοι πέπρακται πρᾶγμα πλὴν τεύχειν 
ἜΠΕΣ Ἐὰν. Μοᾶ. 1004 πάντως ἘΣ Σ ταῦτα κοὐκ ἐκφεύξεται 
(ϑ6 0]. ἀντὶ τοῦ “κέκριται. εἵμαρται, πέπρωται), Ἠετοᾶ, ΓΧ 110 οὕτω 
δή τοι. άσιστα. πέπρηχται νογίθιαϊροη ὑπα ΘΥΚΙᾶγθη. .,81165 ἰϑῦ 
Οδροηβίαπα ἄθν ψου]οσαπο ( Θυ θ] 5) σθύσθβαπ, ΠῸΡ ἀϊθ Ηρυτ- 
βομαῖυ ἄρθρου ἅ16 αδύθου πιοιθ ἃ. ἢ. ..α16 Ἡθυυβομα ἄρον 416 δέξου 
πϑὐξοδὺ ἀπ Κοιπϑϑία!]β ου]δησθη ὔμηθη, νγθϑῦ 8180 Ὁ61 1666 1 8 πᾶ θ θη 
Θ Θὰ ΘΌΘπ80 ἴθ ΑὈΠϑπΠρΊσ κοῦ σΘΌ]ΠΘΌ θη“. ΑἸ]οπ τὴ ῖθ ἀϊθβθ 
Θϑαΐϊαηρ γορ ἐπράχϑη τοῖῦ ἄθηη βοπβϑύϊρθῃ (θΌΣϑο σὺ πράττειν 
πὰ ΕἸΠΚΙδησ σοογϑομῦ πουᾶθῃ 50]], Ἰδ5ὺ 5100}: πιοηῦ οἰηβθηθα. 6. 
Ζιβδιητηθημδηρ γα ἀυτο! α16 Ἀπᾶάθυιπσ γὸπ ϑίθΠ]ΘΥ Ὑγθβθμ 0 ἢ 
σοίοτγαοθσῦ. 

16 γϑυβοβίθάθμθη ψοιτπαἰπησθη ἐπρώϑη (ΑΌὈΥΘΒΟΠ), ἐτάχϑη 
(ϑομϑ ἴον), ἐκράνϑη (Βεἰβ:σ), ἐφράχϑη (Οἴ541), ἐπράϑη πὰ ἀπρακτεῖ 
(ὑν]1656161), πάραυτα πρᾶσσε (1 ον 5111), ἐπώχϑη (ΔΘ Κοὶ ΑΒΒ6Ι.. δοᾷ, 
Τιϑαν. Ὅχοι. ὑγρὶβ Θχρυ. Ῥγαθῇ, Πἰπϑϑιηθηΐα, Ρ. 8) 5ἰπᾶ παύψ]οβ (υρ]. 
ΒΟΒταθπη Μη ββ8, δπΐτη. ἀπίδηρ). αθρθη ἐπαχϑῆ Καππ τοδῃ πἰομὶ 
οἰπτγθηάθῃ, ἀδ[5 ἐπαχϑής ϑοπβῦ Ὀ6] ἄθη ΤὙΎΒΘΊΚΘΥΩ πϊοηῦ ψου ΚΟΤΏΤΩΘ: 
65 Ππαοὺ ΕἴδᾺ ϑαοἢ ἀπεχϑής ΤῸ ΘΙητη8] ὈΘῚ 46πη ΤὙΎΘΡΊΚΘΙΗ (ϑορμ. 
Απί. 80) ἃ. ἄδ8 σϑυγμη]ομουθ ύοτί ἀχϑεινός ᾿ἰδὺ ὨΙΟΥ͂ ὙΤΘΗΪΘΘΓ 
σροϊσπθὶ 815 ἐπαχϑής. 

51 ἘΠΠΙΒΙΘΥ τοῖσδέ τ᾽ οὔδι τοισίδ᾽ οὐδέν. Βεἰδὶρ' τοῖσὸ 
οὐδέν, Β]οΙΙἢ 614 καὶ τοῖσδ᾽ οὐδέν, Ἠδγύατμ τοῖσδέ γ᾽ οὐδέν. ΠΝ 
ἔγνωκα καὐτός. Κὔσμ]γ ἔγνωκα κἀγώ. Ὑγοἢ ἔγνωκα. τίς δ᾽ οὔ; 
Μ. ϑβομτηαὺ ἔγνωκα᾽ τοῖσδ᾽ ἐγὼ οὐδέν. Ο. ΒΙΌΌΘΟΚ νϑυβύθηύ τοῖσδε 
γοὺη ἄθη Ἐθ5561η ἴῃ ἀθν Ηδπα 465 Ηθρμϑβίοβ. 

δ4 ψέλια [ἀν ψάλια ἃπάθγθ Ηδηαβοιυ θη. 
δὅ βαλών ἔὰτν. λαβών ϑἴδῃϊ]ογ. 
89 ἀδονδμη]10}} Βομτϑι ὐ τηϑη πόρους Π8 0} ἄθτη ΟἸδαῦ οὶ Το ηγ 5. 

ΗΔ]. ᾽2ρχ. ῬΡ. ΝΠ 86, 5680]. χὰ Αὐϊβίορῃ, ΕΗ]. 169 ππᾶ ΜδιΚΘΙΠπο5, 
ΤΠ ῦροη 465 ΤυΚ. 8 : ἐάν πόρον. ΑΌΘΥ τυρὶ]. Ηθυγηϑηη. 

θρ4. ΥΩ]. Ἠοϑυδπη ἀπ ΒοΥρκ 8870. ἔ. ῬΆ1Ο]. 81, 298. 
606. Τοῦ Μβά. οἱϑοῦ ὑποστένω νοὸπ ουβίθι, ὑπερστένω σγὸῃ 

“γοῖθοσ Ηδπᾶ. Ιοῃὰ μᾶῦ6 ὑπὸ στένω σϑβοῃγιθθθα. ΟΠ ]Π10} 
Βομτοιοῦ τηδη ὑπὲρ στένω (Ῥαι 7). ΑΡδΥ ὑπερστένω ᾿δὺ πὰὺν ΚοΥ- 
γοκίυνῦ ποσθῃ ἀ65. [ο]σθηάθη ἐχϑρῶν ὕπερ στένεις. Ἡὶτηβονῃ 6 
ἀἴνθυβδ ἄϊν. τηθπᾶ. θιηθηα. οοτητη. αἰΐοσω (Βοππ 1867) Ρ. ΠῚ σῶν: 
ὅσον στένω (γ6]. Ἐπὰν. Ῥμδη. 1480). Ῥαΐὰν πιάβιθ σῶν σ᾽ ὅσον σ6- 
βούζὺ πουάθῃ. ---- ἴΠ06: ἀ16 ΝΑΟΒΒἐΘ συ πρ ἄθν Ῥυδροβιθοη 9]. Κὶ ΤΘηγ5 
σαθγρ. ἔὔγ ῬΆ10]. 85. 5. 812, τηρίπθ ϑύυδίθῃ χὰ βομ. 8. 79, 
ΤΥ. Μοιάσηβθα (ἀθΌν δυο - νῸ 5 δὴν πη μετά ὁ. θη. 6] Ἐαΐριᾶδη 
(Ῥτδηκίαχὶ 4. Μ. 1876) 8. 18 ἢ. 

Ἶ ἔπ 
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{7 78 ἐὰν σε ἃπάθυθ Ηδη βου θη. --- Ἠθσαβθνῃ τοῦδ᾽ ἔργου; 
7611 416 ἴπὶ (τι6]}, ἀθου ἀν Ζ61190 βίθῃθπαθ Βϑιηθυκαηρ εἰ κακὸν 
γένοιτο αὐτῇ ἀθπ ΚΙηρα]αν Εἰ  οἶδ6. 

801. ΕἸΤΙΒΙΘΥ προμηϑίας. --- Ὁ16 [Πμϑδαγὺ ἃπάθγου Η. τύχης 
ἰδ Κουγθκίαν Γγ (88 τοϊβυθυβύδη θηθ τέχνης. 

89. Α. Νδυοκ πηγαί τε ποταμῶν ποντίων τε κυμάτων νήρι- 
ϑμον ἀγχάλισμα. --- παμμῆτορ [ἂν παμμήτωρ 7ΐάπρσογθ Ηδη βου θη. 

94 Οδογάϊοῖς Ζοιίβομν. ἢ. ὅβί. α, ΧΧΙΙ 5. 828 τρισμυριετῇ ἐν 
τὸν μυριετῇ π80} ἄθια 8600]. 

99 πῇ ἴὰν ποί Τασπθρυβ. ἴὖθον αἴθ ϑομτοῖθαης πῇ. οὐδαμῆ, 
εἰκῇ. σῴζω α. 8. γ51. Τιὃ Ποομ6 Ζειίβοην. ἔ. ὅβι. α. ΧΥ͂Τ 89, ΤΊ 1η6 Οὐγ86 
ΘΡΙΡῪ. Ὁ. 4δ, Μοιβίου δηβ ΟΥ. ἃ. αὐ. Τπβοηγ. 85. 1495, 

100 οθμοα (θ6 ΘΟΙΠ ΡΤ ΠΙΟΠΙ 8 οὖ τηϑέϑρμονβ ρα Αὐἰίοοβ 
ΡΙΓδθβθυΐπη ροθίδβ, τοὺ 1876) τέρματι τῶνδ᾽ ἐπικέλσαι. 

1017 ὕτοι αἴθ ΒΠΔαπρ ἅθ5 διπέξθα Εαἴβθ5. γ6]. τηϑίμθ ϑ πάθη 
στ ἊΣ 190: 

112 τοιῶνδε ἐγ τοιάσδε ἀπάθγε Ἡδπαβομυ θη. Π 16 Ὑ  υ θιβαπρ, 
δα ΟΠο. 42 (απ ϑυ οι. ΟΠ 5. οὐδ. ἴῃ Αββοι. {γ. ρ. 118 υπᾶ Ηρι- 
τη δ Ζι ΞΌΡ}.. ΑΙ. 448) ἀπᾶ δυΐ 485 δξο: πίβοι8 πο ἄο]ον (Βοητηδπη) 
Καηη τοιάσδε ποὺ τϑο ύϊουίσθη: τοιάσδε νᾶγθ παν τ] σ᾽, θη 
ποινὰς ἀμπλακημάτων οἷπθπ ΒΟΥ ὉπΊΒΟΠγΙΘ 08. τπτῖθ χϑονὸς πέδον. 
νυ πγθπα μ1ον ἀμπλακημάτων 16 1ππὶ ἸΟρΊβοη σϑηῦτγσθ ΒΘβυϊτητηηρ' 
ΘΆΘΝ ΟὙΔΙΠΤΊΘ ΒΟΗ ἰογαθυῦ, Ὧ8 δυβὺ 80 ΠΣ ἀἀϑάδηκθ βθὶπθ εἰσϑηΐ- 
19 μ6 ϑομάνα ον μα] (γ6]. ὅ68, 620). 

118. ὑπαιϑρίοις ἔὰν ὑπαίϑριος Β]οτηῇθ]α. --- προυσελούμενος 
Β806 οι 5 πᾶ. Ζ. ἄβοι. 5. 84 α. Μ. βοιμχηϊαὺ Ν. Βἢ. Μα5. 26 5. 998 
ἐὰν πασσαλεύμενος σΘΒΟΠΥΙΘΌΘπ. 10 Τιϑϑαγὺ Ὁ ΠΟΘΥΘΥ ἩΒΠαβΟΒυ 6 ἢ 
πασσαλευτός (ΤΌΣΠΘΌι5. πασσαλευτὸς ὥν) ἰδὺ πὸὺν οἷπθ Κουσγθκίυν 
465 ἀθϑυΠθίογίθι πασσαλεύμενος (510). ὈΙπάονί Ὀδἰγαομοὺ πασσαλευ- 
μένος 815 { θουβοινιν ἄρον προσπεπαρμένος. ΑΡΟΥ ὑπαιϑοίοις γεοὺ- 
Ἰαπσὺ πὴ Βερυ π16 αἰκιζόμενος: ἄδταμι ἰδ πασσαλεύμενος ἴῃ 

πο 4ὰ ὅἅπαθυθ. [16 οὔθῃ ἃπσθρθθθπθ ΕΚ] ὰπρ γῸῈ 
προυσελεῖν δῦ σοΘρθῦθη στο Βαυϊίῥηθηη [,6Χ1]]. ΠΠ 159, οἷπθ ἃπᾶθυθ 
(προ-εσ-ειλεῖν) χοῦ ὙΥ͂. Οἴδησι ἴθ Αοἰα 806. ΡΠ110]. Πρ8. 6ἅ. 
ΒΥ. ΒΙΒ081 1 1 ρΡ. 77, θἷπθ αγιΐθ σοπ Ζϑομον 9870. ἢ ῬΠ1]1Ο]. 1880 
5. 44 Ε΄ 

114. ἃ ἃ [ἂν ἃ ἃ ἔα ἔα Ῥιπάον, 85. τὰ ὅθθ6. --- ΕὸῚ ἀχώ 
δῦ ψιθ]]θιομὺ ἀχά χὰ βοιγθίθθη. --- Νϑυοκ τίς ὀμφά. 

110 ϑεόσυτος ϊδΥτ ϑεόσσυτος οἷπθα δηᾶοσθ ΗἩδπάβομυ τ. -- 
ΟΩ]. 219. -- ΨΙΒΙ]οιομῦ ᾿ἰδὺ χεκραμένων ΟὟΘΥ γἱθίτηθην χεχραμένου 
2 ΒΟΒΥΘΙΌΘΗ. 

111 Ὀιϊπάοτῇ τίς ἵκετ᾽ αἴας τόνδε τέρμιον πάγον: Κα]. ἄασθσθα 
Ἡριταβῦθῃ ὙΥΊΘάονη. 5. 807. Ο. Εν. ΜΆ]]ΟΥ νν1}}} χυσοὶ Ποομηιῖθα μθὺ- 
Βίβι θη τιϊῦ ἵχετο τόνδε τερμόνιον ἐπὶ πάγον. 

118 ἐμῶν [ἅν ἡμῶν δπᾶθγθ Ηδῃβομυ θη. 



194 Αμμϑῃρ. 

129 ἅδε [ὧν ἥδε Ἡθυτηδπηη. 
186 αἰαῖ αἰαῖ [ἂν αἷ αἴ αἴ ἀπᾶογο Ἡδηἀβου θη. 
189 ΜΡ}: θοιγδοιίεῦ παῖδες ππᾶ ᾿δδχκεανοῦ 815 ΑἸοββθιηθ: ἀϊθ6 

ουβϑίθῃ Παρ ἰϑυβομθ ὥγδύθιηθ θηὐβρυθο θη 5ἴ0ῃ, ὑγθὴη ἀἷθ [πΐοτ- 
ἠθκΚύϊοπ αἰαῖ αἰαῖ 186 πΙομὺ σίμ]ῦ (νρ]. δ8ρύ. 8710). Τοο ϑῆπ γον 
152. οἷπθ Τηϊου]θκίϊοη τὶ φεῦ φεῦ δυβρθίθ! ] θη 5611. 

142 προσπορπατός ΤῸ πρὸς πατρός ἃπάογθ Ηδηαβο "68. 
Πιοῖομῦ Κοηπίθ προσπορπατός ἴῃ πρὸς πατρός ἀθθυσθμθη, ᾿ἰμᾶθηη στορ 
Π80} πρὸ 8586]. 16 δαυδηίθ (65 οοᾶ. 1108. προσπαρτός, ὙΘΙΟΠΘ 
Ῥιπάου δαΐσθηοιηπιθη δῦ, ἰδ ἀ651810 56} ὈθαθηκΊΊΟη, τγ6}} 516 
αἴθ Εσρϑησαπο στο ἐγώ πούνγοπαϊρ' τηϑομῦ. 

144, δνοφερά [ἂν φοβερά ΗἸγβομῖσ, --- ὁμέχλα [ἂν ὁμίχλη 
Δηάογθ Ηδπαβοῃ 6 Π. 

140 εἰσιδοῦσαν ἔν εἰσίδουσα (α νοι 1Δηρσϑύθυ Ἠδη4) Ἡθυιιδπηη. 
Ῥ41115 εἰσιδούσας. 

1417. ΜΥΘ] τθᾶπ ἔγάμπου πέτρα 815 Τιϑϑᾶγὺ ἄθ δυβύθῃ Ηδπά 
465 Μοά. Ὀοἰγϑομύθίθ, 56 Πγ 160 τηᾶπ πιϊὺ ΕἸΤΊΒΙΘΥ τᾷδ᾽ Εΐν ταῖσδ᾽. --- 
θο Μρβᾶ. μαὺ ταῖσ ἀδαμανταδέτοις τοῦ δὰ ἄδου δα: ταῖσδ᾽ παΐ 
γιοίονϊαβ, ἀδαμαντοδέτοισι ΤΌΣ ΠΟ α5. που ρ βίθ ], 

160 ἀϑέτως ἐὰν ἀϑέσμως ΒοΗΟΘΥ δὰ5 Ηθβυο. 
1δὅ ἀγρίως Τὰν ἀγρίοις ἀπᾶογθ Ηϑηαβομυ θη. 

180, Ῥεῖ οοἄ. Μι84. μαῦὺ ὡς μήποτε ϑεὸς μήτε τις ἄλλος (πἰομὺ 
ανος): ὡς μήτε Ττγηθρυβ. [πῃ ἀδγ γοτγαιββθίζαμσ, δ 5 πὶ 4ον Ηδπᾶ- 

ΒΟΒΤΙ ἄλλος δὰ5 ανος ἃ. 1. ἄνθρωπος Κουγϊσὶουῦ 56], παῦ Ὀιπάουῇ 
ὡς μήτε ϑεῶν μήτε τις ἀνδρῶν σΘΞομυ θη, ποῦν Ἰο ἴῃ ΘΥ ουδῦθα 
Αὐῆαρσο τοῖν Π ἀοκκβιομῦ δα αἴθ Του] θἔθυθησ πᾶ ἄθη ροθυϊβομθα 
6056] ἀθ8 Αὐϑάγαοκθ (ν9]. Ασ. 8ὅ8, Βππι. 70, ὅορι. Ἐ]. 199, 
ΑἹ. 248, ταν. ΕἸ]. 1284) ὡς μήτε ϑεὸς μήτε τις ἀνδρῶν σοβοὺχὺ Β88. 
ἃ ΔΌΘΙ ΠΟΌΠΙΠΘΩΥ ἄλλος 818 υὐβϑρυῃο]οη6. μοβαγὺ ἐδϑυβύθῃθ, μα 
τηϑη Κοίπθη αταμα, ἄδνοη ΔΌΖαρΘΠμΘη. ]ΤΉΒ]6Υ ὑπα ΟὐὈθὺ ΒΟ γ ΘΙ ΌΘ ἢ 
ἐγεγήϑει πϑοῖ Ηθβγοι. ἐγεγήϑει᾽ ἔχαιρεν. Τϊπαονῖ, τϑίομοὺ ἐπέγη- 
ϑὲεν ΓᾺΡ ταῦρ]οι πᾶ]0, Ὀθηπουκὺ τη Πθομῦ, ἅδ[β ἐπιγηϑεῖν σονδᾶθ 
ὨΙΟΥ͂ Ῥδβ5θηΠα 5861. Εν ἐπέγηϑεν ᾿ἰδὺ ἐπέγαϑεν χὰ 5οΒγΘΙ θη. Π80} 
Ομο. 712 γαϑούσῃ φρενί. 

101 Τ,. Πιπάοτῇ (ΤΠ πθβααν. 1 2. 5, 2820) μὲ] ἀϊθ Ἐόττα ἀσχαὰ- 
λᾶν ἔὰν ππαύθβοι βίαθὺ ἀσχάλλειν (ν51. 808), 50 ἀδί5 ἴον, 248 ἃ. 
104, σόὸο δύο} Ἡρυνγογάθῃ Εχθιο. οὐἱύ. ρ. 08 ἀσχαλεῖ γον]απρΐ, 

ἀσχαλᾷ ἴῃ ἀσχαλεῖ σοὐπαονί πουάθη τη βιθ. ΑΘΓ 80 στῦ α16 ΘρΊ86}6 
ΘΡυϑομΘ. Ὀ6146 ΕὈΥηθπ Καηηῦ, 850 ὑγθηὶσ ἀγαπᾶ δῦ γουπδπάᾶθη, ἄθχη 
πιὔμθυθη ὑγαρίβομθη Θ.116 465 Αβομυ]οβ αἴθ οἷπθ ΕΌσυτα ΘΌΖΙΒΡΥΘΟΙΘΠη... 
Ζυᾶθπι Ὀ]61ὺ ἀσχαλᾶν ἄστοι! Ἐλαγ. Τρ’. Α. 920 [γ θη ὑγαρίβομθα.. 
ΘΡΥΔΟΠσοΌγϑιιοἢ σοϑιομουῖ. ΘΥ ΘΙῚΠη γϑυ]αηρὺ 8Π ΘΙΠΘΥ ΟΟΥ ΟΥ̓ 
ΘΌΘΙΠΘη ἀα5 Εαίασαμα, τψὶ0 ΠΙποΥ βο] δῦ δπθυϊζοπηῦ. ϑοσαν 503 
Καπη συνασχαλῶν 815 ῬγᾶΒθη5 Ὀθίγαομίθυ πϑγᾶθη, πϑπτοπα 2345 ἀ85 
Ἐπί. ἄθιη ΞΙΠηΘ. τγθηῖο Θη βου. 
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102 ἀεί ἔν αἰεί δῆᾶθγθ Ἡδπαβοιγ θη. 
108 Η. Τ,.. ΑὮγοπβ ἀκνάμπετον, 850 ὅαΐβ 182 δέδια γάρ Ὅε]- 

Ῥθμα]ίθη πυϑγᾶθῃ καπη (δέδια δ᾽ Ῥογβοη). Ηθυπδπη ἀστραφῆ. Ὀϊπάον 
ἄκναφον α. 182 δέδια δ᾽ [ἂν δέδια γάρ. ΑἸ γοπ5 (ΡΒ1ο]. ΧΧῚΠ 6) 
ὈΘχθηῦ πϑ8ο ΗἩθυγηθμη5 δ ουσδηρ 16 (]οθθθ 465 Ηθβγοῖ. ἀχκανϑόν" 
ἄγναμπτον δῖ πηβοῦθ 8116 υὑπὰ Κοιτισιοσῦ ἀκνάμπετον νόον᾽ 
ἄγναμπτον. 

1017 ἔτ᾽ ἐμοῦ ἔν ἔτ᾽ ἀπ’ ἐμοῦ ἀπᾶοτθ Ηδηβομυ 6 ῃ, 
110 Τ16 φηΐβπρ]οη6 Τιθϑαγὺ (65 Μϑᾶ. ἀφ᾽ ὅτου (γοπ ζυγϑιίου 

Ἠδμὰ ὑφ᾽ ὕτου) ἰδϑὺ σοθῆ 611 τὶθᾶθι σὰν ΟοἸύαπρ σθουδοιῦ 
ὑγΟΥ 91. 

112 οὔτε {Ὁ οὔτοι Ῥούβοθ. Απᾶβθυβ Ηδπαβομυι οι σθῦθῃ οὔτι. 
110. τε τίνειν [ἂν τέ μοι τίνειν ΤΌΣΠΘΌΙΒ. --- τῆσδ᾽ [ἂν τῆς 

ϑιᾶθγθ Ηβηβοῃυ 6. 
181 ἐρέϑισε ἐὰν ἠρέϑισε ΤΌΣ ΘΡ5. 
189..5: Ζ 109: 
188 πᾷ [ἂν ὅπᾳ Τυγπθῦαβ. 
188 ἢ. ἀπαράμυϑον ἴὰν οὐ παράμυϑον πὑπᾶ καί [Ὧ τε καί 

ϑηάογθ Ηδμαβο νυ 6η. 
187 Τὸν Μϑά. Ὀϊούθὺ ἔχων Ζεύς" ἀλλ᾽ ἔμπας ἰώ (οονγ. ἴπ ὀΐω 

νοι ἠἀησθίον Ηδπα) τηἱῦ δἴπθιη ἀρ ου ΒΟ ἴϊβϑισθα ἀπαρϑβθθ. Βυαποῖς 

μαῦὺ ὀΐω ψγοσρθΊ55θη. Ηθυπδηη πἰσπημηὺ τηϊὺ ΘΟΠΟ]6Π 618 80} ὀΐω. 
ὙΓΘΙΟΠ6Β. ΘΙ ἴῃ οἵῳ πον, οἷπθ Το 8, πῆι ἀ16565. Δ ΠΔΡ Β0150}6 
Θγϑίθιη τη 66ΠῚ ψΟΥΠΘΥΡ ΘΠ Πα6η ΟἼΘΙΟ χὰ τηϑόηθη. Βοίπθ ππᾶ 
Ἡδιηβϑνη (ΙΒ ου μϑυβίθι! αν 5. 248) Βαϊύθη τοῦ θοῦ Ζεύς α. 
ἀλλ᾽ [ὔν Ὀεϊροβούχίθ Εγκιἄσπηρ. 

189 ῥαισϑῇ [ἅν δωσθῇ (ὦ ἱπ 1δαγ8}) ἃπᾶθγθ Ηδπαβομυ θη. 
205 ΠθῚ νοῦ Νβυοκ Ζ. ἢ. Α10. 1886 5. 110 ππίοϑυ  δυρ᾽θιομπηρ' 

σου Εν. Ηρ. 789 δηρσοίοομίθηθ ΨΟΥΒ σιγὰ σγοὸρ 61] ἴθ οιμαίζ 
ΘΘΠΟΙΠΙΏΘΗ: ΠῸῚ 8]16 πὰ οϑὺ 80 Αθϑοθυ]0 ἢ860 οΥαύϊομ5. ΔΟυπἀδηίδ, 
Ομ ΡῬΥϑθβθυ τη ἰδούοπαπι ΘΘα 8] 108.8 5111} αΠποάδ) ὙΘΥΌΟΥΤη 81η- 

δια οχρυϊτηθπαδ, θϑβϑὺ. 
210 “Ιθδᾳὰθ ρούϊιβ Γαῖα τααύθυ ΤΠ Θιη 15. ἱπέθ!]θοσθπᾶδ, ἢ15] 

Τουτίθ ἐούππη πππὸ γϑυβι σα πιτη 80 ἱπύθυ ροϊύουθ δἀϊθούαση 6586 Ρ]δοθαί 
δορά. Αὐο Φ860005 Αἰ. Μα5. ΠῚ 5. 405, δοιδιπδμμ, Οὔβαυ 8556 
Οὔα νοη ΤΉΏΘΙΩ15 γϑυβο]θάθῃ βοῖη. Πάᾶσθσθη οὐκ] βγ θη 5106}: ἩΘΥΤΉΔ ΠΗ, 
Ὑγ6ΊΟΚον ΤΥ]. 5. 89, ΑἸροπβ ἴὖθον ἀ16 Οὐὐθη Τμθπΐβ. 1. (Ηδππονον 
1862) 5. 9, Κα. Κο)ὶ] Ῥμ1. ΧΧΊΠ 8. 708, ΚΘ] τ. ἃ. 

211 ἘΠ]μΒΙθΥ πἀπα πονῇ κρανοῖτο. 
218 ὑπερσχόντας [ἂν ὑπερέχοντας Ῥογβοη. Υ͂απαον Αἄνθυβ. ἴῃ 

Ῥορἢ. ῬΙΝ]. Ρ. 51 ὑπειοόχους, Ἠογτηδηπ ὑπερτέρους. 
2117 Αὐο ἀθυ 5610]. μαϊίθ προσλαβόντι; σον μπ]101 τυϊνὰ αἱθ 

Τιοβαυὺ ἀπάρτι Ἡ. προσλαβόντα ΔΉ ΘΠΟΙΠΠΊΘΗ. 
225. Ηδυτηϑηῃ τοῦ ΘἰπσῸη ΘΘΡ ΠΡ  ΗΔΠβοἢν, τιμαῖς. --- 1)16 

560 ΒΙοιηῇθ]α δ8 ζυγϑὶ σϑυϊπρούθη Η. σθυ ὕΠ]10}} ἃ ΠΟ ΌΘΠΘ 



186 Αμμδηρ. 

Τιοβατὺ ἀντημείψατο δῦ πὰ} οἷπθ Ευβϑύζαπρ 465 Ππρθυν δ] ΟΠ θη ἀατο 
ἀὰ5 δυ δ] ΟΠ 6 γ6. 

284 ἘΠ]ΠΊΒ]ου τοισίδ᾽. 
289 Νδυοκ Βυ]]ούη ἄθ 1᾽᾿Αοδᾶ. 46 δὲ. Ῥόϊ. 1860 5. 817 ἐν 

οἴκτῳ ϑέμενος εἶτ᾽ οἴκτου τυχεῖν. 16 ΕΥΚΙδττπρ γομ ῬΆΒΒΟΝ 8108 
7θιπαμᾶ ἴῃ βθίημθπι ΜΙ]οα ζὰγ Απΐσαρθ τηϑομθηἢ Κδηη Δ]]ΘΥ αἱπρ5 
ποῦ τἹομ ϊρ' 56]η. 

240 ἀλλὰ νηλεῶς [ἂν ἀλλ᾽ ἀνηλεῶς Ἐ]τΗΒΙ6Υ. 
246 φίλοις γ᾽ παῦθ ἰοῃ. ἔπ φίλοις σϑβομυίθθθα. ὙρΊ]. ΒΙοιη- 

ΠοΙαὰ 6]οβ5. χὰ 1018. --- ἐλεεινός [ἅν ἐλεεινός Ῥούβοῃ. Ηθυτηδ 8 
φίλοισιν οἶἰκτρός, 1611 ἴπ οἰπίσθη Η. φίλοισιν 5ἰθμὺ (ΗΘ δυο οἰκτρά" 
ἐλεεινά ππᾶ οἰκτρός᾽ ἐλεεινός). ΑΡΘΥ γ9]. Αὐϊβίορῃ. ἤδη. 1068, νὸ 
4116 Ηδηαβομυοη ἐλεεινοί ΤᾺ ἐλεινοί ἢαῦθα. Μιβομθηκο ἤθναθ 
ἀθ ῬΡ1101. ποῦν. βέγ. 1817 ρ. 208 καὶ μὴ φίλοις (οι ποὺ Β6- 
ἐγθαυμαοίθηἶ). 

248 Τ)48 τ᾿ 80} ϑνητούς ἴτὰ Μά. (1π ἀπάθγθη Ἠδπαβοιυ θα 
ἴθ 81} 65) νογάδηκὺ τπδὰ πῖθ 700, 7716, 948 εοἶπϑι δ ρυῖοθ ἀον Αν- 
ΒΟΒΤΘΙΌΘΥ, Ὑρ]. ΑΥβ ΒΌΡΗ. ππσποῦ Ρ. 91. νοι ϑνητούς γ᾽, πῖθ 
οἰπῖσο Η. μδρθη, υϑ]. Μϑίπθκθ ῬἘ1]0]. ΧΙΧ 281. Ηθυτδηη γε 
παύσας, ἄτα Ἠδγίαπρ κατοικίσας. --- ΕἸ] ἀοΥ Μϑᾶ. προσδέρκεσϑαε 
τοϊῦ δυβηδαϊθγύθιη σ᾽ μδὺ (γρ]. Οπο. 047. προσχαλχεύει ΣΡ προχαλ-- 
κεύει), σϑυπιαϊοὺ Κϑοκ ὕδῃνν. ἢ. ΡΗ. 81, 479 προσόσσεσϑαι, 81} 
65 πιοηῦ ἀθη ΚΔ 86], ἀδ5 16 ΜΙ ΘΒΟΠ 6, νυ 610 }6 οἷπ ἀππηρῖθβ Τυϑατι- 
ἸΘΌθπ Γἀμυύθη, ἀθη Τοα γογϑιβρσδυγαίθδυ πϑτθη. ΥΩ]. ἀδσθρθη ὟΥ 6115 
ΑΠΠ]ΘΥ τα ηρ,. 

2ῦ8 Μοίπβκθ ἃ. Ὁ. φλογωπὸν φῶς (τῖθ ϑορὺ. 25 πυρός [ἂΓγ 
φάους ἴῃ ἄθη Τοχὺ φΘἸζουα 61), ΠΟΘ ΔΗΒΡΥΘΟΒΘμάου 611] φλογω- 
πὸν σπέρμ᾽. ῬοΟΙ ἰδὲ ἀ16 ὙΥΘἀθΥμοϊαπρ πἰομδὺ ᾿δβϊρ, πσθθμ ἀθ. 
γογίγαρ φλογωπόν Ῥοίοπύ. 

Ωδὅ---ὅϊ 5ἰπα ἴῃ ἄθη Ηδηβομυ θη. βϑγη 106 θη (που ΤΟΥ 
σθρθθθα. 16 ΒΕ ΟΠουηγθμῖθ ἰδὺ γο ὙΥ ΘΙΟΚου ΤΥ]. 5, 62 (Νεομίγαρ 
5... 69) πουρϑβδίθῦ πογᾶθη. δ Ζυθαίς οὐδαμῇ χαλᾷ ἰδϑὺ 416 Βε- 
βιδραπρ ἀαῇάγ. ἘΡΘΠ50 ᾿ἰϑὺ σ]θιοη θη Υ ἱπὶ Νί θα. 6. Ῥθυβοόπθη- 
ὙγΘ 0581 (ΠΡ.) πἰομῦ Ῥοὶ 268, βοπάθσῃ δγβῦ Ὁθὶ 2606 δηρθζθισέ. 
Ο. ΒΙΌΌΘοΚ αἰκίξεταί γ᾽. 

260 ὕει ἄϊθ Εὐ ]ἄταπρ στοὰ ἥμαρτες γΡ]. ΜΟΙ]ΟΥ ῬΆΪ1Ο]. 1 
τϑῦ, Οὔδθαν ῬΆΏ1|00]. ΧΠΠ 6008, Ὑ͵6Ιοκον Οδιθθυιθηγο ΠῚ 5, 289. 

204 τὸν κακῶς πράσσοντ᾽ ἔν τοὺς κακῶς πράσσοντας ϑίδθῃϊθγ. 

Ἐοἰβὶσ τοὺς καχῶς πράσσοντας αὐτὸς ταῦϑ'᾽, ἘΠΠΊΒΙΘΥ τοὺς καχῶς 

πράσσοντας᾽ εὖ δὲ ταῦϑ᾽. ΥΩ]. Ευπι. 818. 
268 Ιοἷ μᾶῦδ τοιαῖσδέ με [Ὧν τοίαισί μὲ σΘΒομυίθΌθπ, ἀ8, ΑβοΒγ]ο5 

τοῖος ΠῸΥ Ζὶ σΘΌΥΘΌΘΙΘΗ Βομϑίηῦ, γὸ 416 ότι τοιόσδε [Ὦγ (ὰϑ 
Μοίχγυχῃ ποῦ Ὀδαῦθια ᾿δῦ (Ρτοια. 920, ϑϑρί. ὅ80, ϑαΡ001].400, Ῥογβ. 006, 
Ελτα. 8718). ἘΠΙΉΒΙΘΥ τοιαισίδε τππα τυχών. 
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211 16 Ἀπάθγαμηρ γὸμ χαΐί μοι ἴῃ καί τοι (Β]Ιοιηβο]4, Ηετ- 
γη8}}}}} δῦ ππσϑοϊσποθύ. 

212 8080]. γρ. βλάβας. οἶπθ ἀπρϑβομίοκίθ ἘγκΊ γπηρ. 
21 ΥΩ] πυκνά τοι οἶδ᾽ πανταχοῖ. 
291 Μδάνισ (Αἄγει3. ΟΥἹῦ. Ρ. 189) οὐκ ἔστ᾽ ἂν ὅτῳ: 686 Υ 

νείμαιμ᾽ ἄν (ομπο ἢ σοί). σθημ Μϑάνὶσϑ Μοιπιπρ γοη ἄον Νοί- 
γγοπαϊσ κοὶῦ 465. ἄν τἱομεϊσ ἄγ. 

294 χαριτογλωσσεῖν ἔν σὲ τὸ χαριτογλωσσεῖν Αὐπεη. ΤΥ Ρ. 168 (Ὁ. 
518. ϑβομδιηδϑηπ οὐκ] χόλον μόχϑων “ἅον ϑύγταϊο τσὴ ἃ. ἢ. 

ἄροὺ ΟὙἸΤΉΙη, ΟΘΥ 510}: 1π ἄθῃ αἱ" δυθυ]οσίθη 1,6] θη Δαββρυι οὐ) τ 

γϑυσ]θιοθῦ ὧν δέδωκ᾽ εὔνοιαν (446). Ὁπραβδοπα ἰδὲ αἴθ Απβιομῦ 
Οὔβαυβ (Ῥ.110]. ΧΠῚ 609), τὑϑιομοῦ μόχϑων τοῖν παιδιάν νγοῖ- 
ὈΙπαοί. Ζιάριῃ ᾿ἰϑὺ ἀ16 ϑ θι]ππρ νοὰ τὸν νῦν χόλον παρόντα [γν 
τὸν νῦν παρόντα χόλον νγοιϊύ οΥὐγ ΒΟ Ἴ ΟΠ Θ., ΘΏΠ ΠΟΘ 61π6 Ζὰ χόλον 
σομόνσθ Βοβυπτητηυηρ ἔο]σί. ἀοροὰ Μ. Ηδαρὺ ([πᾶ. 16οὐ. Βεχοὶ. 
1860 8. 6), σϑίομθυ 16π6 ϑ.θι!πηρ πυθθυ ἄστη α16 ΒΟ Κβιομὺ ἀπ 
σονξμ!ίθ ρυθομθ ποὺ απγοῃ (85 Βοαϊγυπϊβ 465 Νϑυβιηδίβοβ [τ 
σογθο ἐξευ σὺ 8], γουνγοὶδὺ ὈΙπάου (98. ΡΘΗ ΘῈ: 16) 
ϑαΐ ΤΠῸΚ. Τ 11 τοῦ νῦν περὶ αὐτῶν διὰ τοὺς ποιητὰς λόγου κατεσχηχκό- 
τος (ΥΡ]. ΟἸδββθι 2. ἃ. 5:.), 1ΠΠ 54, Χϑη. Απϑρ. Υ 8, 4. ἢ γ 6168 
ΒΘ. 8}1] παὺ ἀ16 Ἀπάθυτιπρ γομ Ὁ δαδεϊδίπ (Ββάεπ α. Ατιῇ5. 5. 898) 
ϑοίαπᾶθη, ἀον ὄχλον [τ χόλον 5ομτοιοὺ (᾿ Μαββθ᾽, νρ]. μυρίοις 641). 
Μοίπθκο (ΡΈ11Ο]. ΧΥ͂ 199) μαῦ ὄτλον νϑυυπαίοὺ, δρἄθθυ. ἈθῸΣ (ϑορι. 
Ο. ΚοΙ]. ρ. 227) ἄδγ ψοϑιιαίαηρ Ηδυρίβ ἃ. Ο. τὸν νῦν πολὺν 
παρόντα μόχϑον ἄθῃ ογζαρ σορθῦθη. [Ι͂οἢ πᾶ06 ἔγπον τὸν νῦν 
χόλου παρόντα μόχϑον βοθομαίορδα; γγ]Θ ὈΘΥΘΙΪΒ ΤΟΥ ΤῈ} [ΠΟΥ ΒΒ ΚΙ 
Ζειίβοι. ἢ. ἃ. Ογτηπαβίαῖν. ΧΧ 5. 658 γουρθβομίαρθη Πα. Νϑαθυ- 
αἴπρθ πδὺ ΠΟΥ Π5Κ1 8π ὅλον σΘαδο!ύ, ΔΘ: ὅλος 5ο.ιθὶπὺ ἐθὺ ϑρυϑοηθ 
465. Αβου]οβ πἰομὺ δηρθιηθββθη Ζὰ 561, (ἃ 65 510}. πίγρθπαβ οὶ 
ἴῆτα ἢπαθί. 

928 Αυΐ αἷ6 εονθιπασηρ σοη ἀχριβῶς ταῖῦ περισσόφρων πα 
ΔΙθιπθθ ῬΆ1]0]. ΧΧ 861 δυΐιηθυίβαση σϑιηδο ί. 

991 τούτων πᾶῦρθ 10} [ν πάντων σοβοιγίθθθη, 48. πάντων ἅδῃ 
Τπαύβδομθη πιο Θηύβρυιοηύ. {Πηρϑκϑηνῦ Ὀϊοίθῦ ὅθ ἀθγ δίθα. 
ταῦτα [Ὧν πάντα. 61] πόνων. --- μετασχεῖν [ἀν μετασχών ὙΥ εἰ]; 
μετασχεῖν σἸησ ἴῃ μετασχών ἀὐθ 7, γγ81} τιϑῃ χαΐ πὶ ϑϊππθ σοῦ πα 
πϑῆτη. 16 [ἄν 16 Ἐυσϑησχιηρ γομ μετά Ζπ τετολιιηκώς νοι οι {2, 
Ὑγ θοὸν Βμθῖη. Μυβ. ΧΙ 5. 815 δηρϑῆιηγίθη ΒοΙθσο ὅρα. Απὺ. 87 
πα. Ὁ. Β. 8417 5ιπα πιοιὺ χαϊν θά. 

998 πείσεις Τὰν πείϑεις σΘ θη 7ἴπρουθ ΗἩδπαβοιυ θη. 
894 Ἐν. ὙΥ. βομυαὺ Απα]. ὅορῃ. οὐ Εν. 1804 5. 86 πημαν- 

ϑῆς μολών. 
8898 16 ἅϊίουθ Βουη δωρειάν ἂν δωρεάν μαὺ Α. νοῦ Βα θον᾽ 

Βογρσοβϑίθ, Ὑρ]. Μοιβύθυμδιβ αν. ἃ. αὐῦ. Τπβοῦν. 5. 31", 
848 ϑέλοις [ἂν ϑέλεις σϑῦθῃ Ἰΐηρογτθ Ηδπαξοῃυ θη. 

-.- 
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8456 Ηϊγβομσ οὐ κεῖ, --- Βγαποκ μαὺ ἄρουδ)]} εἵνεκα ἴῃ οὕνεκα 
σϑάπαογῦ; 806. οὕνεκα (οὗ ἕνεκα νοὶ]. ὁϑούνεχα) Καῆπ τὰν Κοη- 
Ζαμρκίϊομ, πιοιῦ Ῥυδροβιθοη 5615. Υ9]. ὕὑγδθ Θρι συ. Ρ. 8856. Απάθυβ 
Μοιβύθυμδηβ ἃ. Ὁ. 5. 1117. 

9417 χαΐ [ἀν καί Ῥογβοῃ. 
847---72 5πᾷ ἴῃ ἀθη Ηδηβο γ 6 η ἄθιη ΟἸΚΘαμῸ5. σΘΘΘΌΘΗ. 

ἘΠΙΏΒΙΟΥ μαὺ 816 υἱϊῦ Πολὺ χὰ ᾿θάθ ἄθβ Ῥγχοιηθῦμθιαβ σΌΖΟΘΗ 
(ΥΊΘβθου ἃ. Βουρῖς. 2. ἢ. ΑἸίουί, 1851 5. ὅ88. π ]]θη 847-- 889 
οὔον 8547-- 866 ἄδθιη Οϑαποβ 185565). ὅ'6 ιν τ] ρ᾽ Ὀθιπουκὺ Ἠανίπηρ: 
16 Εγϑμ]ππρ σορ “αριζοιβ Τμαίθα ᾿ἰδῦ 80 στοίβαγίσ, ἀδ|5 δ 
ΠΙΘΒίοΥ ἀυσχοι ἀθη ΝΙαπα 465 Ῥυοτηθίμθιβ ἴαϑί Ζὶ νυ ΘὨΤΉ 10} 510} 
βδ!υεὺ Καπᾷ σου. Ὑρ]. δοῖι ὙΥ 6115 Απιηθυκαηρ. 

8548 πρός [ἀν ἐς σουίηρονθ Ηδηαβου θη. ΝΆ Ὑ ΔΙΟΚΘΠΔΘΥΒ 
Βϑιαθυκαηρ Ζὶ Επατ. ΗΊΡΡ. Ρ. 217, ἀδΐβ πρός ᾿]θὺ, τὸ 8ῃ Κοίπθ Β6- 
νθσπηρ ΟΟΘΥ ΒΙοΒίθηρ σοάθομῦ σπογᾶθη Κῦὔημθ, ἅθπ Τα ύϊν ΠδΌΘη 
τηϊῖββθ, Βα θ6η Ηδυίπηρ τι. ἀπᾶάθγθ πρὸς ἑσπέροις τόποις ἴῃ ἀ6η Τοχὺ 
σοβϑίχὺ (Βουρκ ὅδμγθ. ἔς ῬΊ1]Ο]. 1860 35. 417 5οῃγοῖθὺ προσεσπέροις 
τόποις); ΘΙΘΥ τη [βὑ6 τη8η ἐς 815 ὙΥΘἀθυ οϊπηρ θὲ δυβίθη 5106. γῸπ 

ξσπέρους. πρός ΔΌΘΥ 818 τηϑ.γ]50}6 ΚΚογγοκίαν ἔν ἐς θο γδομύθῃ ππα ἄ 61 
Αοο. ἅον Του] οἴδυπηρ δα βρυθομ πα καϑ᾽ ἑσπέρους τόπους 56 ΠγΘΊθ6Π. 

549. ΒΙοιηβε]ά ἕστηκε κίων .. ἐρείδων ἄχϑος. --- [πη]ομσ μὲ] 
ΒοΒδμηϑηη κίον᾽ [ν᾽ ἅδη Τὴ) 081}: οὔνγαβ ἃπᾶθυθϑ δῦ ἄθυ Ῥ] 78] Ὀ61 ΗΠ ΟΥΊΘΥ. 

8684 πᾶσι δ᾽ [ἂν πᾶσιν ὅς ΜΙποϊκνιύζ ἃ. Ηθυτηθπη. (Ἕἰδἰβίογα 
τι. Ῥογξοι ὅστις (ο11π6 πᾶσιν) ἀντέστη, ὙΥ ΘΠ οΥ]οΙ (ΟΌΒοσν. οὐἱξ. 1ῃ 
Αθ. {. αοἰθ. 1809 ρ. 27) πᾶσιν ὃς ἀνέστη (γρ]. ἀάᾶσθρθη ΒουΡκ 
Ζ. ἢ, ΑἸ ον. 1886 85. 946, Ῥιπᾶου ρα. 1886 5. 8); Νἅκθ Οραβο. 
Ι 118 πἰπιπιῦ οἷπθ Γι ἴϊοῖκο Φβομθη πᾶσυν ὅς ἃ. ἀντέστη 8; ΥΥ 61} 
εἷς ὃς ἀ.. Ἠροϊπιδῦθῃ (6 ἄϊνθυβα αἷν. τηϑμᾶ. θιιθμᾶ., Βοπη 1806) 
πᾶσιν ὃς προύστη (ντᾶ3 ἔτ μ6. βόμομ ΤΟΌΘΟΙς γουρθβο]ασθη, ΔῈ Σ 

τ θυ ΣῈ ἸΟΚσΘΠοσησηθη: Ζὰ βοΡἢ. Αἱ. 808 ρ. 8885). Εϊπϑῖρ' συ] 
Βομοιηῦ Ἡθυπδηη5 ΕΠ] δ ]οη. 

5589 ἩΗοϊηβϑόψῃ Ὑγ1θάθυη. 5. 98 ἐχφυσῶν φλόγα. 
511 πὲ ΕὙΪΖβοΠ6 σοῦ 8510 σοβοῖζί. ΝϑοΒ 510 δῦ ἄθὺ Υ. 

βίῦγθηα, πϑτομα 6 ἤ80 509 Ζ0Υ ΒΟ] αθγαπρ οἷη Ὀθαθαύβδμηθβ, 
ΘΟ σοὸπ ΡΙΠδΥ οὐσϑηπύοβ Μοπιθηῦ Ὀγησί. ϑερμοῖς.. βέλεσε 
ΘθΌθῃ δπάθγο Ηδπαβοηγ θη, ἁπλάτου παὺ δον Πουρϑβίθ]ς: ἀθν 
Μρα, Ὀϊοίοῦ ϑερμῆς ἀπλήστου βέλεσσι. 

518 ἢ. Ὁῖ6 Ηδπάβομγιθη. Πᾶθθη ὀργῆς νοσούσης. ϑίοθαθαβ 
ΕΊον. ΧΧ 18 ὀργῆς ματαίας (α. αἴτιοι [Ὧν ἰατροί). Ῥ]αύ. ἴπ 60180]. 
δα ΑΡΟ]]. Ρρ. 102 Β ψυχῆς γὰρ νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι, ὅταν 
τις ἐν καιρῷ γε μαλϑάσσῃ κέαρ. Ἐπιβίαι. Ρ. 0690, 88 ἀπᾶ 1008, 21 
ψυχῆς νοσούσης εἰσὶν ἰατροὶ λόγοι, ΘΌΘη80ο Οθογρὶα, (ὑπουμο]. 1π 
Βοίββοι. Απροᾶ. 1 ρ. 100. Τπδπιϊβέ. οὐ. ΠῚ ρ. 98 φάρμακον δὲ 
ὀργῆς οἰδαινούσης τὸ μὲν αὐτίκα λόγος ἐστίν, ᾧ σὺ τηνικαῦτα 
ἐπράῦνας σφαδάζουσαν καὶ ζέουσαν ἔτι. --- Ἡθιπδημ, πΘΙΘΠΟΥ Ὀ6- 
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ταθυκὺ “νοσοῦσα πΟῊ ΘΥὺ πἰπη]δ οὖ πιοάπηη Θχοθάθηβ ἴγὰ ᾿π 6]] 6 θη, 
8564 4088 ποη ᾿παρ᾽θαῦ τποαθπμι Π60 Ροβϑιῦ γϑοῦθ ΘΘΠ5611 1τἃ 6556΄, Παΐ 
86} Ῥ]αίαγο ψυχῆς νοσούσης σΘΒΟΙΥΙΘΌΘη, ἀ8061 ΔΘ: π80 ἢ} 560}0]. ΔΑ 
οὗ λόγοι οἵ παρακχλητικοὶ ϑεραπεύουσι τὴν ὀργὴν ἀγριαίνουσαν καὶ 
ἐπαιρομένην ἃπ ὀργῆς σφριγώσης σοᾶδοιμῦ. Ἐοἰβὶρ' γουυηίθὺ ὀργῆς 
νοσοῦσιν, Πὶπαονΐ ὀργῆς ξεούσης, ΝΥ 611] φρενὸς νοσούσης. 1), ψυχῆς 
νοσούσης θη Ξ΄πη6 ἃπ| Ὀθβύθῃ θηΐβρυοηῦ, τ]γὰ τη8η ὀργῆς 818 
ΘΙΠ6. ΒΟ ΟΠ 11 δ]ύθῃ Ηδηαβο νη }065 βύθημθηαθ Τιϑβαγῦ, α16 ἃ (6Γ 
ΦυκΙδγαπρ γοὸὰ ψυχῆς νοσούσης Θηὐδίδπαθη, Ῥοιγϑομΐθη πμγἰϊβ56ῃ. 

884 τήνδε τὴν- νόσον οἸδοὺ οἰπθ 1ἴπσογθ Ηδπαβο}υ. 
586 Κοοκ χύδιστον. --- Οονοῦ μὴ δοχεῖν φρονεῖν. 
880 Ηρυιδπη ἐμὸν δόκει. σύ, ΝΥ 61] μεῖζον δοκήσει. 
896 δὲ τἄν [ἀν δ᾽ ἔτ᾽ ἄν Β]οτηῇθ]α. 
898 ἢ Ζυγ Ἠδυβίθι!απρ' θυ Πβροηβίου μαὺ Ηθαί δέ α. λειβο- 

μένα ψΘΟσΘΙαββθη (π. πὰ [ΟἹ] Θημάθῃ ΌΥ86. ἔτεγξε τ80}} Ῥὰγ. Α σθ- 
ΒΟΠ.1Θ606η). “584 ρδυύϊοι]α ἀρθθ86. ποη ρούθϑὺ πθαπθ λειβομένα ἀ6- 
Ἰοπᾶππι οϑὺ, βθᾷ ϑχοιαιὺ Ὁ] αυἱᾶ ἴῃ πη βίγορ δ᾽ ΗθΙΙηΔηΠ, ὙγΘΙ ΟΠ ΘΥ 
δαχρυσίσταχτον ἀπ᾽ .. δαδινῶν δ᾽ εἰβομένα Βομγοῖθῦ τ. ΡΘΥ ἀ16 
Τιοϑασὺ ῥαδινόν Ὀθιπουῖκὺ ῬῬοίθϑὺ υἱάθυϊ συϑυιη 6556, αὖ ΑΘΒΟΠΎ 5 
ΘΧΡΙ ββαυὶῦ τέρεν δάκρυον. δορθῃ ἅθι ὈΘαθμ ΚΠ] Ομθη ὐθ]ὰπρ νοὴ 
δέ 5. οὔθπ χὰ 521, Βυγραγα ΟΘαδοδίῦ. συϑιηϊη. ΑΘβοῃ. ρ. 71. ὙΥ61]} 
δαχρυσίσταχτον ἀπ᾿ .. δ᾽ ἀδινόν. Ο. ὙΥΟΙΗ͂ Βμ. Μυ5. 19, 464 
(δου Β6Π0η Ηθυηϑημ ΒΕ]. ἃ. τηϑύν. Ρ. 494) δακουσιστακχτὶ δ᾽. 1) 3 

τηῦ ἄθη ἃ ΡΥγ. Ζυβϑδιημηθησθδούχίθ ἀσταχτί αδυ πϊομῦ 815 ΒΒ] 
σο]ίθη. ἘΠ᾽ ἰδύ ϑἰμίδοι δακρυσίσταχτα δ᾽ σὰ 50Πγθῖ θη, τυ18 Β0ΠῸῺ 
ΜΙμοκνΙΖ Ῥοιημθυκῦ μα. --- ῥαδινόν [Ὧν ῥαδινῶν ἃπάθογτο Ηδπᾶ- 
ΒΟΙΤΙ 6η. ᾿ 

408 ἐνδείκνυσιν αἰχμάν Τὰν ἐνδεικνύειν αἰχμήν δπᾶθνθ Ηδπά- 
ΒΟΥ (θη. 

4017 Ἠδοητηδηι (δαχρυχέει στένουσα (30 σογίηρθ Η. ἐϊι στέ- 
ψουσι), ΠΙπάοΥ ογσϑπχὺ περϑομέναν. Ιο μα]ύθ ϑ᾽ ἑσπέριον {τ 
Ὧθη πούνγθπαισθη ΒΘ ΠΠ. 

420 Τ)ὲ5 πδῃαβομυ 106 ᾿φραβίας δῦ γηθύυ!βο ἢ. την] οὐ], α. 
416 Τιᾶρθ 465. ἀδιη8]5 συ οΒ] οκαπηΐθα Πι8πηᾶθ5 Κοπηΐθ ποῦ ἴῃ 80 
ἘΠΟΘΗΘΈΆΘΙΟΠΘΙ θι8θΘ γουυλοκὺ σπογάθηθ, ἢθυδὴη «Σαρματᾶν. 
Ἠοϊταβόθη (Ὑγ1Θάθυμ. 5. 488 α. 1)6 ᾿ἰπίθυροϊ. σομηπη. α]ῦ. ν. Χ) Χαλ- 
κίδος (ἀΔ85 5Κγυμβομθ ΟἸΔΙκΚ18, στο]. ϑΐθρῃ. ΒγΥΖ. υαπίϑν Χαλκίς). 
Μανίΐη ᾿“ρίας τ΄. Ἠατίπηρ ᾿Δρίας τ᾽ οὔθ᾽ χἀρίας ψορθὰ πο. 429: 
ἄδ5. Ἰοἰχίθυθ ἀπίου]οσὺ στοίβθιῃ Βράθηϊκθῃ (ν9]. ϑύυπάϊθη. σὰ ἄβομ. 
5. 12). ον ιομίον Κοπηῦθ ἅϊθ Θαδηθ δῦ. Θ᾽μ68. Β0]0Π6η ΟΥ̓ 68 
Ὠ8Ὸ} ὙΥΠΙΚαΣ ΘΔ 4615, ττῖθ Γ᾽ Ῥθῦβ. 918 ᾶγος φϑονυδυομῦ α. 
ουᾶ. 29, 802, 51, 957 ἀ16 νοτ]ϑύχῦθ 51106 ἴῃ ᾿άρτεμβάρης ἃ. Φαραν- 
δάκης Ὀα]α Ἰᾶπρ Ὀα]α κὰν σϑπουηπιθη Πα ΐ. 

422. ὑψίκρημνον ὰν ὑψίκρημνόν 8᾽ ΕἸμΙΒΙΘγ. ΥΪΘ ἄδβ- 
5.80]. λεύσει ὃ καί γουγϑῦ, στ ]] 186 δ ἀπο πδολ νο]]ομθα Ζα- 

-. 
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βαΐζ νοὰ 9᾽ ἄδθῃ σβορταρῃίβομθη Απβίοίβ σὸπ ᾿ραβίας ὈδΒοισθη. 
- Βυῖρεβ Καυχάσου πύλας. ὙΥΪΕΒΕΙοΥ Καυκάσου λέπας. --- 88 
Τιϑιατηδ; ἄἀθα 3680). ἃ. τηθῆγοσθ Η. πᾶῦθι νέμονται: ἰο6. 806 ἀϊθ 
Τιοβαγὺ ἄθβ Μεᾷ. νέμουσιν ὈΘΙ ΘΠ δ] θη. 8415 ΑΘ ΟΒΒ] απ πϑοὴ νέ- 
ἕονται 412. 

458 ---480 16 Πϑρομβίοη μαὺ Ηθυιηδηῃ πθυρθβίθ]ῦ υὐὖ ΤΠ στρ 
γο ἄλλον τ. ΑΠΠΆΒΠῚ6. δἰ ποὺ Ποῖ πϑοὴ 451. 61. διοῖ Ὁ. ΒΙΡΌΘΟΚ 
Ἐπεὶη. δαβ. ΧΙΥ͂ 5. 627, πϑιομοὺ δαμέντ᾽ ἀκαμάτοις εἰσιδόμαν ϑεόν 
Βοηγοιοί, Ηδιτηβδίῃ Π6 Ῥϑᾶγοαϊὶ ἢ θβομ. ἔαρ. ΤΠΘΌ. σοπίογτη. Ρ. 8, 
οΥ μη Ποη6 Ζυβεύζο δορί. 18δὅ, 912, 9862, 986 πδοῃνθιβύ. Ηθίχη- 
βὅ.ἢ σνϑυτηαἰοὺ εἰδόμαν ϑεῶν (80 ἀπᾶάθγθ Ηδπαβομυϊξίοπ ἐγ ϑεόν) 
δαμέντ᾽. Ταΐβ ἀκαμαντοδέτοις (ἀδαμαντοδέτοις) λύμαις ἃι5 148 
βέδιητηΐ, ἰδ οὔθπ Ὀθπιοσκί. Τιτᾶνα δῦ οἷπ (]οββθῖι σὰ ϑεόν. ΑὈΘΥ 
ΔΌ0 ἅτλαν οὔοΥ ἴάτλανθϑ᾽ σἰοθῦ 510}, ψὶθ ΒΟΙΡΚ σθβθμθη μδΐ, δὶ5 
Ἰηἰθυρο θυίθ ΕΥΚΙδσαπσ Ζὰ ΘΙ Κθηπθπ. - “Ζ2τλανϑ᾽ ὅς ἐὰν ἴάτλανϑ᾽ 
ὡς τα. ὑπέροχον [ἂν ὑπείροχον σΘΌθπ δπᾶθτθ Ηδπαβο ΒΥ θη. -- ΟΣ 
οὐράνιόν τε πόλον ἴε]ῦ ἄεΥ ΒΕρΙΗ͂ Εγάθ: Ηβθυτπθηπ ΄ἥτλαντος 
ὑπέροχον σϑένος κραταιόν, ὃς γᾶν οὐράνιόν τε, Ηα]τα (1, 6οὐῦ. ΑΘΕΟΒΥΙ. 
ΜΙΌΠΒΟΗ. 1885) ἴάτλανθ᾽ ὃς αἰὲν ὑπερέχων χϑονὸς (χϑονὸς 5όποπ 
ΒΟΒ 12) κραταιόν, Τιιᾶτρ τ. ῬΙ]οἰῦπον (Βεϊσᾶρθ σὰν ΚΥΠΙΚ ἃ. ἘΤΈ]. 
σου ἃ. Αρϑπι. τ. 85. Απίϊσ. 5. 28) ὃς αἷαν ἴὰν ὃς αἰέν (αἴα Βεϊ[5ὲ 
“Ἰμδπα΄, πἰοθὺ ἜἝτγ46᾽). -- Εὖ ὑποστενάξειν Ξοιτοῖθέ Ἡθυταδππ, ἀπε 
ἄρῃ Βεορυἔ ἀθ5 Τυάᾶρθπβ σὰ σονίηποῃ, ὑποστεγάζει π80μ ἩδΒυΟἢ. 
στέγει" βαστάζει. ὑπομένει, ϑυϊᾶδθ ἃ. στέγει: καὶ στεγόντων., ἀνεχόν- 
των, βασταξζόντων, βοι. ἔγσ. 812 πατρὸς [Ἄτλαντος] μέγιστον ἀϑλον 
οὐρανοστεγῆ. Πἱπάογῇ ὀχῶν στενάξει. Τ)6Υ ΒΘΘΡΙ στενάζειν ταὰ!8 Τα ρ 6 αι 
ἀ65 ΕοΙσθπᾶθῃ 61 θ6 μα] θη τυογάθη. θυ ΒΟρΥ 465 ΤΥΑσ ΘΒ βίθεῦ ΠῸΥ 
ἐὰν στέγειν εξ. Ηΐθμδομ ᾿ψ[5Ὁ 510} α16 ΒΘΒρΡΟΠΒΙ9οη. οὗνγα 1Π 
ἔοΙσθπάου ὙΥ εἶδα Βουβίβ]θη: μόνον δὴ πρόσϑεν ἐν πόνοισιν δαμέντ᾽ 
ἐσειδόμαν 1 ϑεῶν. ὃς ὑπέροχον σϑένος πραταιὸν | γαίας οὐράνιόν τε 
πόλον στέγων ὑποστενάζει. 

4811, δή [ἂν δέ ὙΥε1]. --- βυϑός ἴὰν βαϑύς ἀπᾶθγτθ Ηδπᾶ- 
ΒΟΥ ἴθι. 

438 Εἴ χελαινός Τὰν χελαινὸς δ᾽ ΤιΔομβπᾶπη. ΠΙΠαοΥ γογυβϑὗχὺ 
δ᾽ πὸ ἄϊδος. Ἡρἰπηβῦςῃ νουταπίοὶ ἐμβρέμει ἴὰνγ ὑποβρέμειν α. 
ἀλγοῦσιν ἔν στένουσιν. Υ̓́Θ1] ἀχοῦσιν. 

488 προυσελούμενον ἔὰν προσηλούμενον (ταηῖϊξ ε ἄθετ ἡ) Βαῦ 
Αβκθν πουσδβίβ!]ῦ πο Αὐϊβίορα. Ετῦ. 790 α. Ἐΐγπι. ΝΜ. Ρ. 690, 12. 

442 Ἡραίῃ βροτοῖς δ᾽ εὑρήματα, Δίδείποκαο δὲ πράγματα, ΕὟ. 
ΥΥ. ϑβομυνϊαῦ (ϑαύατα οὐθίοα, Νϑυ-ϑύγθί 1874) τὰ δὲ βροτοῖς 
δωρήματα: ἀ5 ΤΠ ου]οξονίθ ἰδὺ σἹο ὐϊσ. 

440 Μείΐπθκο εὔσοιαν. 
4580 Ε΄. Ῥογβοη χοῦτι. --- [ε᾽ ἀήσυρος νρ]. Θ. Οαγεϊα5 σὑαάϊοπ 

ἈΉΡ ΔΕ], ΕΗ ΚΣ ΘΔ ἜΤΗ 
458 Ὥγχοργθο ὁδούς 88 ϑίον. Ε6]. Ρῃγ5.1 1, Ηβθυταδπη φύσεις. 
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Βα δυσκρίτους ἃ} χὰ ἀντολάς σομῦνί, παί Ἡδὶπιβδί ὙΥΊΘα 611}. 
Ξ, 458. Ὀοπηου κί. 

459 σοφισμάτων ϑίοὈ. ΕἸ0]. Ρῃγβ. 1 1, ΕἾον. 81, 1 απ δηᾶθυθ 
Ἡδπαβομγ ἔλθη ἔν νοφισμάτων (σοφισ ἅτπι Πδπάθ νοπ ϊἸπρϑύου Ηδπα). 

4601 ἨἩριηβίθυμαϊβ (σα [μυ]κίδη. ΤΡ. 88) μνήμης (α. γραμμάτων 
τε σύνϑεσιν). ϊΘ Βοιπθυϊκαπρ Ηθυτηθηη8. Ἴηα]ῦο ἀρίϊπ8. οὖ Θομηπιο- 
αἴ. ΟΠ ἈΒΒΕΙΟ σθηθίϊγο ΘΟΠαΠρΡΊΡαΓ ἐργάνην. αὐϑιῃ 51 Μουσῶν 

6Χχ μουσομήτορα Θ55θὺ ἱπ|6]] σο πα πιη᾽ Καπη πΙοἐβ σθροπ αϊ6 {0 6υ- 
οἰ πβυϊπασηαπρ ἀοΥ Ηδπάβοην. τι. 465 ϑίοθδθιβ ταὐοῖτ ον Εβ 1ϑὖ 
8ΌΟΝ. ταϊηθυ τἹοἰἱρ σοϑασί, σὰ ἐργάνη 861 Μουσῶν ἃυ8 μουσομήτορα 
2ὰ ογσμησθῃ. ἐργάνην οσἱοθῦ ΚΟ. ΕἼοΥ. ἃ. Ὁ., ἀθν ΜΙ|ϑα. μαὺ ἐργαν ", 
γομ άπρϑίον Ηδπα ἴῃ ἐργάτιν γϑυγδπαο]0, 

4038 σάγμασιν ἔὰν σώμασιν Ῥαιτγ. Ἠθητηδηη Μ01}} ἀα5 σώμασιν 
γοὸη ἄθῃ Κῦγρθιῃ (6. δυΐβιίσοπαθη Ποῖΐθυ υθυβύθηθῃ ἃ. γϑυρ]ϑιο 
σωματηγός, σωματηγεῖν: ΔΌΘΥ ἴῃ ἀἸθθθη 5ΙΠΠ6 Ὀδίβῦ 685. πιομΐ Ζι 
ζεύγλαισι, διαοἢι πἰομῦ σὰ ἄθπι ἀθᾶάβηϊοη ὅπως... μοχϑημάτων γένοιντο. 

405 γένοινθ᾽ [τ γένωνθ᾽ Ὥδνποβ. - ὥρμα τ᾽ Εϊν᾽ ἅρματ᾽ 
οἷπθ Ἰάηρουθ ΗἩϑηα βου. 

4608 ναυτίλων Ἰάπσοτο Ηδπαβοιυ θη [ν᾽ ναυτιλόχων. τὰ 
ναυτίλων τι. ναυλόχων). 

410 σόφισμ᾽ ὅτῳ ἔν σοφισμάτων Ἰΐπροτθ Ηδηαβο τ θη. 

412 αἷχκές Τὰν ἀεικές Ῥούβοῦῆ. Βυαποῖς πέπονθας αἰκὲς π. ἁ. 
φρενῶν πλάνῃ. ἨΘΥΤΠΆΠΗ στ. αἰκὲς π΄. ἁ. φρενῶν, κακὸς δ᾽... πεσὼν 
κακοῖς ἀϑυμεῖς. Ἠαγξαηρ᾽ π. εἰκὸς πῆμ᾽, Ἠρταβοθῃ Κυ. Βινα: 208 
αἰχὲς πεπονϑὼς πῆμ᾽. ποῖ: Ἀπάονππρ ἰδ ἀπηδέϊο. 

418 Ὁ. Ναυοκ πέπονθας αἰπκὲς πῆμ π ἘΞ φρενῶν. ἄλλων 
δ᾽ ἰατρὸς αὐτὸς εἰς νόσον πεσὼν (οαθν αὐτὸς ἕλκεσιν. βρύων. σχοπῃ 
Επὰν. ἣν. 1086 ἄλλων ἰατρὸς αὐτὸς ἕλκεσιν βρύων οὔνα πἰοηῦ Δ08 
ἘαυρΙἄθβ, ΒοπΉ θυ. δτι8 ἀἴθβου [6116 βἰδτητηθ) δεινῶς (οὔθν κακῶς) 
ἀϑυμεῖς. ῬΙΘ τἱομῦρο Βγ]γτηρ γὸὰ κακός τηϑομΐ 1656. ννθὶί- 
Θθμθπᾶθῃ Ἀπάθυυηροῃ Ὁπηδυρ:. 

415 Ἡδυίαπρ ἰατέον, Νδιοῖς (Βα]]ούΐῃ 6 1᾽΄Α6. 6 851. Ῥόι. 1868 
5. 84) α΄ Μείποκθ ῬΏ110]. ΧΧ 82) ὅτοις εἶ (οαθτ οἵοις εἶ), Ηδίμ- 
ἘΟΌΗ ἐπ. ΥΥ61] ἰάσιμον (τοῖῦ 7 ΥΘα Ηδπαβο τ θη), Ἡδινγθγάθη 
Ἑχοτο. οὐἹὺ. Ὁ. 98 ἰατὸς εἰ. 95. ΟΌΘῃ χὰ 42. 

419 οὔτε [ἰ᾿ οὐδέ Ἰάπροντθ Ἡδη βου θη. Τασθσθη ἰδὺ πιομὺ 
πὶ ἔοϊσοπᾶθη ὕουβθ, στῖθ ΒΙουῆ6] 4 ν1}1, οὔτε ἐγ οὐδέ χὰ βούζθῃ. 

494. ἔχουσ᾽ .. χολή ἐὰν ἔχοντ᾽ .. χολῆς ΊΘΒοΙοΥ. Μίδῃ 
Ῥχαπομὺ αἷδὸ πἰομὺ τὴῖῦ ΗοΥτϑηη Φυ βομθη 494 ἃ. 495 οἷπθ Τιϊοῖτθ 
ΘΏΖΙΠΘΉ ΘΗ. 

496 Βοἰδὶς χἄμ᾽ ἄκραν; Βαυύαῃρ σύν τ᾽ ἄκραν (θυ συγκα- 
λυπτά τ᾽ ἠδ᾽ ὄκραν). ϑομδιμδθῃ “Ἴδπροβ ΗΠ οκοηβύϊοκ᾽, ἀθοὺ ἡ 
ῥάχις τρεῖς ἐπωνυμίας ἔχει; καὶ Κ) μὲν πρώτη καλεῖται αὐχήν. ἡ δὲ 
δευτέρα ἰξύη, ἡ δὲ τρίτη ὀσφύς ἘΠ. Μ. Ρ. 086, 25. Βδυπδπη 
ἱμακρὰν ὀσφύν αἱοϊύ, οὐ Θἃ Ῥδ15 οὐΐϊδηι οαϑηη δοϊαρχϑμδδάδθαί:. 
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ΑἸ]ογάϊηρβ μαἰδθ πᾶορ ἄθτη 5680]. σὰ ΕπΥ. ῬΠδη. 1988 (τρ]. ΑΥἱἹ-- 
βύορῃ. ΕὙϊθ. 1084) ἀθὺ ϑοινγαης ἅὯθ5 Ορίθυ μθγθβ Ὀθβοπᾶθσθ Βε- 
ἀθαύππρ ἢ ἀοΥ ἘΠΩΡΥΓΟΥΠΔ 16. τ. 65 ᾿ἰϑῦ τηὔρ]οι, ἀδΙβ πὸ 496 
οἷ Δ ΕΥΒ δαβσοί 16 δύ, ᾿πᾶάθπὶ (885 Αὐρ ἀθ8. ΘΟΒΥΘΙΌΘΥΒ. σῸη καὶ 
μαχρὰν | {κέρκον διῇ (ἄκραν ὀσφῦν αὈϊτγίθ. Ζα (6. ορίσθη Εν- 
ΕἸδγαπο' νρ]. Οἶδα ἃ. Ὁ. 

δ0ὅ πάντα [ἀν ταῦτα δηᾶογθ Ηδηαβομυθη. Ναυοκ πολλά 
ΤΉ ΒΕ, ἘΠ 902. Ὁ; ποεοῖ. ὙΠ 1089: 

611 Κροκ μ᾽ αἶσα ἐν μοῖρα. 
19 πλήν ἔδν πρίν Ἰάπροντθ Ηδηαβομυ[6η. 
ὅ20 οὐκ ἂν ἐχπύϑοιο [ἀν οὐκ ἂν οὖν πύϑοιο εοἶπθ Ἰάπρουθ 

ΗἩδπηάβοιν. Απᾶθυθ Ηδηβομυ θη σθῦθη οὐχέτ᾽ ἂν πύϑοιο. 
621 ῬαΙοΥ οὔ που. 
ὅ22 Ἡοϊπιδδίῃ Κι. 50. 5. 142 τοῦτον [ἂν τόνδε δ᾽. 
ὅϑδ ἨΗργιπαᾶπη μάλα μοι τοῦτ᾽ ἐμμένοι. 
41 Ἐχοϊα͵586 νἱάθίαν δάνθυθίαπι ογ 6] 16} β᾽συϊβσοαπβ (ΗοΥ- 

τηϑηπ). ΠΙπᾶου γυιοφϑόροις. ΕὙΪΖΒΟΒΒ χαλκευμάτων. Ἠϊτιβόίἢ 
μυρίοις. δέμας διακναιόμενον μοχϑήμασιν. 

δ48 8. ΕΒὰν ἰδία γνώμᾳ οῖδὶσ αὐτογνωμόνως (γν τηϑομῦ Ῥο- 
51 010}}, Πίπάον αὐτόνῳ (οπ (ἀονἕῃν) γνώμᾳ, Μοίποκθ αὐτόβουλος 
ὥν (ϑερύ. 1068), ὙΥ 611 οἰόφρων γνώμαν. Ἠοϊτηϑδν (Π6 ᾿ἰπέθυρ. 6. 
410. Ρ. ΧΙ) αὐτοβουλίᾳ, ὙΘΥΥ411 ἠλεᾷ γνώμᾳ. ΝΊΘΙ]ο᾽ομὺ σᾷ δίχα γνώμᾳ. 

δάδ Ῥιπάονῇ ἴδ᾽ ἐν φέρ᾽. --- ἄχαρις χάρις [τ χάρις ἄχαρις 
Ταυγπθαϑ. 

ὅ48 ἀντόνειρον [Ὧν ἰσόνειρον Ποϊεῖσ (ΘΌΘη80 ἰϑὺ (πο. 8519 
ἰσοτίμοιρον 8118 ἀντίμοιρον τ. ΡΕΥΘΘ ΒΟ ΙΒ ΌΘΠθτη ἰσο---- οαἰβίδ 61). 
Ἡργιπδηη ἰπ δὅϑ8 λέχος εἰς ΓᾺΡ καὶ λέχος. 

5849 Ε΄ δέδεται ἢδὺ Δίθιπθκθ Ζοιίβοην. ἔ, ΑἸύ. 1845 8, 1068 
οὐσεηφί. --- οὕπως [ἂν οὔποτε ῬΑΙΘΥ (Ηθιιπαμπ οὔπω). --- Ηδγιπδπη 
ἁρμονίαν βροτῶν. Ὀιπάοντῇ οὔποτε ϑνατῶν τὰν Διὸς ἁρμονίαν ἀνδρῶν. 
Το πᾶῦ8 ϑνατῶν α. ὅ60 πείϑων (σον μη] 16} Βομγθιῦ ταᾶη πιϑών 
ὩδΟἢ ἀπάθυθῃ Ηδπαβοῃν.) Ὀ6Ι ΘΠ] θη. 

ὅδ4 προσιδοῦσ᾽ [ἂν προϊδοῦσ᾽ Ἰΐάπσονα Ηδη βου θη. 
ὅδ0 ἐκεῖνό 8’ ὅτ᾽ [ἄν ἐκεῖν᾽ ὅτε τότ᾽ (ἀπᾶθτο δα βο ΒΥ 65 

ἐχεῖνό τε ὅτ᾽) Βγαποῖ. 
δῦ9 Τθαῖβ δοῃ Πΐθυ ΗββΊομ6. 815 Βομθβϑίοσ ἀοὺ ΟΚθδπίάθη, 

Ὡϊομῦ, τῦῖθ Ἡϑγτηδηπ τηϑὶηὐ, 815 ΘΟ σθϑίου 465 Ῥσοιηθίμθαβ ὈθΖθιομπθὲ 
ὙΥΙΓα, ΘΥσιθοὺ 510 8 ἀᾶγϑιβ, 4.5 α16 ΟΚθϑηῖά θη θη Βγδιίσθβδηρ' ΒΙΠ56η. 

561 ὕθεν ἴοὸ ἴπ ἄδσ Κυπβὺ γνρ]. Β. Ἐπροιαδπη Π6 Ιοπθ, Η8116 
1868 ἃ. Ατομδοϊορ. Ζοιύ. ΠῚ 5, 87. 

ὅθ4 ΤῬιπαογ πϑοὴ απο. ἀπᾶ Βοροτγί. ποιναῖς. Η. ϑίθρῃδπιβ 
ποινά (τἱο σου ποινή) σ᾽ ὀλέκει: 

ὅ00[. ἃ ἃ ἢν ἃ ἃ ὲ ἔ Ῥιμπδοτῇ, --- μὲ τάν ἔν μὲ 7άπροτιθ 
Ηδηἀξο νυ ξθη. --- οἴστροις ἴῃ Δ γομ δυβϑύθυ Ηδμηα, Κουυ. ἴῃ οἶστρος. 

ὅ08 ἄλευ δᾶ [ἀν ἄλευ᾽ ἃ δᾶ Ὀϊπάουῇ ταϊῦ ΘΟΒΙΘΈσποΥ (χα Εἴγμι. 
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Μ. ρ. 00, 8) τὰ ἅ85 Ν ϑυβιηθίβθϑ 116 π, ἩθυΙηΔ πη τοὺ ΑΥ̓πα] 8 ἄλευε 
δᾶ. ἄπ ἀ6ν Εγνκᾷγαηρ νρ]. Αἤγϑθηβ Ῥ.110]. ΧΧΊΤΙΤ 200. -- Νοι δᾶ 
πϑῦθια 416 Ἡδπαβομτ θη ποοῖ φοβοῦμαι, νυ Θ]0Π 65 ΤΥΎΙΚΊΙΗΙΟΣ σου!σὺ Πα. 

ὅτ10 ὙΊΘβοΙοσ δόλιον ἅμμ᾽. Κὔομ]γ φόνιον ὄμμ᾽, ὙΠοΙΙδΞ 
(Γάποι. ο6]. ΑπΖ. 1889, 49 8, 886) ϑαλερὸν ὄμμ᾽. 

172 πκυναγεῖ [ὧν κυνηγετεῖ ἩΘΥΤΊΔΗΗ. 
ὅ714 χηρύπαχτος [ἂν κηρόπλαστος ΔοΙΠΘ ΚΘ. 
διτδ. Ηαγίυπρ ὑπνολέταν. --- ἰὼ ἰὼ πόποι [ν ἰὼ ἰὼ ποῖ 

ποῖ πόποι πόποι ϑ616]6γ. ---- ποῖ [ὔν πῇ 7άπροτθ Ηδηαβομυ θη. --- 
πλάναι μαᾶὺ Μοίποιο οἰησϑῆισί. ἩΗργδηη ἄγουσιν {μακραὶ οὔδΥ 
χϑονὸς) πλάναι; Ὠιπᾶονῖ οὐρϑησὺ πάλιν. 

ὅτ τηλέπλανοι [ν τηλέπλαγκτοι 614 16. 
δ7τ79 πημοσύναις [ἀν πημοναῖσιν ἩδΥτη8ηη. --- ἐή ΓᾺΡ ὃ ἔ ΒΊΟΥ 

αἃ. ὅ99, 602 Ριπάοτῇ. 
ὕδ8δ2 μὲ μεὺ Βυαγαὺ οΥσϑηψί. 
ὅ99 κέντροις. ἰώ [ὧν πέντροισι ἘδΙ515. --- φοιταλέοις [ἴτ᾽ 

φοιταλέοισιν ἩΘΥΤΛΔΠΠ, Ὑγ6]0}61 γΟΥΠ6 κέντροις (φρένας) οἀ6: κεντή- 
μασιν ΒΟ Γθι ύ. 

601 Ἥρας με ἨθΥμδηη ἃιι5 ἄθτη 5600]. τοῖς τῆς Ἥρας ογρϑησί. 
606 τί μῆχαρ, ἢ τί [ἂν τί μὴ χρή Ματγίϊῃ (τί μῆχαρ; τί ΕἸ]πι516Υ). 
008 φράζε τᾷ [ἅν φράζετε Ἰΐπρογθ Ηδπαβολ νυ θη. 
609 ὅπερ [ἀν ὅτι Εΐγτα. Μ. ρ. 7602, 80. 
617 πᾶν γὰρ ἄν [ἂν πᾶν γὰρ οὖν Ἰΐπσοτο Ηδπάβομυ θη. Αα- 

ΒΡΥΘΟΒομα 1θάοοι ΕὙΪύΖβοι6 πᾶν δ᾽ ἂν οὐ. 
621 σαφηνίσας [ὧν σαφηνίσαιν Τὐπποοά. 
0291. μᾶ]} Ηργμνογάθη ϑίμα. οὐδ. ἴπΠ ροϑί. βοθῃ. ὅτ. 1872 

Ῥ. 9ὅ τοϊῦ ῬαΙθυ Γι ᾿πὐθυρο]ογὺ. Ηθυμηδηη ᾿ἰδὺ ρϑποῖσύ; πϑοἢ 02 4 
ἀθῃ Αὐ8}}] Ὧθ8. σόοῖθ 8680]. δηροίντύθη ὕογβθ5 ἃ δεῖ (ΕὙΔποΙκοα 
χοὴ) γενέσϑαι. ταῦτα καὶ γενήσεται δα Ζ ΠΘΠτηθη, παὺ δ θεὺ ἃπ0 ἢ α18 
ΦΊΒΟΠΘη 0195---21 ἃ. 6022---850. Ῥοβίθβθηδθ ϑ'υιιτηθίσιθ Ὀθιηθυκύ. 

020 τοῦδέ σοι [ἂν τοῦδε τοῦ ΤΟΣΠΘΌιΒ. 
028 Μ ϑράξαι. Οοδοὺ Νόον. 16οὐ. Ρ. 656 διμτὺ [ἀν ἀ16 ᾿ϑησθ 

ἀθ5 α ἴπ ϑρᾶξαι ἀὰ5 ΥΥ οΥΐβρι6] θ6ὶ Αὐϊβίου. πῃ. Π|.11, 2 Θράττης 
εἶ ἀπᾶ ϑράττει σε 81. 

029 ΒΥυΠΟΚ Π80}] ΘΙΠΘΙ σὺ ΤΌΣΠΘΡαΒ. δησοί γίθη [ιΘβαγὺ 
μᾶσσον ἢ ὡς. Ἐ]ΤΙΒΙΘΥ ἀδομίθ ἂἃπ μασσόνως ἢ ̓ μοί, Ηθηιπᾶπη 8Π 
μᾶσσον ὧν ἐμοί. ΠΙπᾶον παὺ ὧν Δαϊσοποιητηθπ, νρ]. ἀᾶσοσθα ΠΝ. 
Ἐδυβίθυ Π)6 δὐῤγϑούϊομῖβ τϑὰ ΑΘΒ0ῃ. Ὁ. 28 (δοπϑθηϊαπθαμη ΠῸΠ δῦ 
τηοάπμη ΘΟ ΠΑῚ οὔ τ ᾿ρϑϑιη δα απδιὴ οτγα βρθοίαὺ 1πῦθ} 86. ΘΟ Πη- 

᾿ ῬΑγΔ11)). ΠΔ5. ἀθου]θίθυίθ ὡς γουίθιαϊσθη ΒΟ ΚΙκον Ἠοιαθυίβομθ ΒΙδ του 
5. 8514, Μοίποιθ ῬΏ11Ο]. ΧΙΧ 287, Βομδμηιδπη ΠΘ τ σὸὰ θη δαθ- 
ἰθῖ]θα 5. 258, ὑγϑιοθου σὰ ἄθπι Βρβαϊίαύθ Κοιιηῦ, ἀαίβ ὡς π80} 
ἄθιη Κοιηραγαίῖν τ ϑηϊρϑύθηβ τϑύϊου 611 ΘΌΘμ80 σαὺ Ὀογθο υϊσὺ 561 815 
ἤ οὔδὺ ἅδβ οἹθιμρϑαθαίθπαθ ἀθαΐβοθ 18 πἀπᾷ ἵνῖθ᾽ (γ5]. αδιϊ. 
581. ΑἸΠῚ 1802. 1ΠΠ 5. 729. [}: 

-.- 
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0356 Ο. ΒΙΡΡΘοΙς ἰδὲ σοποὶσί, ἀἴθβθη  Υ5. 815 Τηξθυροϊδίϊοπ Ζὰ 
Βίσθι 6, τιπὶ 810]. ΠΙΘΥ α16 80 πϑπῆρσ π]Θ θυ Κθῆγσθπαθ ΨΊΘΥΖΘ] θὲ 
γοῦβ6. Πουζαβίθ]θη. Μ|Ρ᾿Γ τπθὴν Ἠθομῦ πΙΓὰ τπϑὴ ἄθῃ ὅ ὙϑΥβθῃ (1685 
Ῥγοιηθίμθαβ αἴθ ὅ ουβίθῃ Ἄθυβ6 αδὺ ἴο θῃἑβρυθομθη 8556}. 

0351 τἀποκλαῦσαι [ὧν κἀποκλαῦσαι δπᾶογο Ἠδηαβομυ θη. 
042 Μϑεᾷ. (τῖῦ ἄθη τηθίβξοι Ἠδηᾶβομγ.) ὀδύρομαι ἀαθοὶ γρ. 

αἰσχύνομαι. ΜῈ ἸΠΩγθοῦ γϑυβομιιδμῦ τηδπ 8] σϑηηθίῃ αἴθ στῦο ἴθου- 
ΠΘ θυ απο ἃ. Ὠϊτησηῦ δἱηθ ΒΟ] οί Κουγθκύυν ἀδει δαῇ; ἄθηπ οὔνταβ 
ἀπᾶθυθϑ ἰδὺ αἰσχύνομαι πίοι, ὙΥΊΘΒΘΙοΥ ὀρένομαι. 

ΘΟ νυχτίφοιτα ἅἃπάογο Ηδπαβομγιίθη, νυκτίφοιτα δείματα [τ 
νυχτίφαντ᾽ ὀνείρατα πο ΤΥΚοΟρΡην. 225 Νϑιοῖ. ΥὙΥ 61] σιϑμὺ νυχτί- 
φοιτα φάσματα (πδοι ϑορῃ. ΕἸ]. 502) του. 

ΘΟΤ εἰ [γ κεὶ Νᾷρου. ---ὀ πυρωπόν [ᾺΓ πυρωτόν Ἰάπρονθ 
Ἡδπαξο Υ 6η. 

6008 ἐξαϊστώσοι [ὧν ἐξαϊστώσει Β]οτἢο]4. 
ΟΤ 7 Ζέρνης τε κρήνην Οδπίον ἔν λέρνης ἄκρην τε. Β]ομηΠο]α 

ἀκτήν τε “έρνης. Ποίδὶρ ἃ. Ηδητηδηη Ζέρνης τ᾽ ἐς ἀκτήν. ὙΥ8Ετ- 
ΒΟΠΘΙΠΠΘΩ γουγάθηϊῦ τᾶπ ἀϊ6 Τοβατὺ ἄχρην ἀδν ὕὐθουβομσίρ χρήνην 
ἄθεον νᾶμα (4έρνης τε νᾶμα), ν5]. Επν. Ῥμδπ. 126 “Ζερναῖα νάματα. 

080 ἄπτερος [Ὧν 485 πητηθίυβομθ αἰφνίδιος Ἠθϑα]Δη. ῬΟΥΒΟΠ 
αἰφνίδιος αὐτὸν μόρος. Ἐ]ΤΊΒΙοΘΥ ἀφνίδιος. Οεἰδέοτα ἐξαίφνης μόρος. 
Ἠθυμπιδμη αἰφνίδια. ὙΥΊΘΒΘΙΕΥ αἰφνηδίς (νρ]. Ἡδγπᾶππβ Απιλ.), 
ΤΌΟΘΚΟΙ αἰπεινός. 

083 ὁ τι [Ὧν ἔτε ΤΟΣ. 
084 πόνων [ὔγ πόνον ἀπᾶργο Ηδηαβομυ θη. 
686 ΚύρΗΙν (8. 403) ἔχϑιστον (γα. 1]. 9, 819). 
681 ἃ ἃ [ἂν ἔα ἔα Ηαδτίαπρ. 
688 ἢ, Μϑρά. οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὐχόμην: ηὔχουν 3.680]. τι. ΤαΘΏ ΓΘ. Θ 

Η. --- Ηδυσίϑηὴπ οὐπώποτ᾽ οὐπώποτ᾽ πϑοὴ οἰπίσθη Η.: Πιηδουῇ ΒΕ] 
ἄθπ Ταχὺ [ᾧν 1Δοκοημαῖν: οὔποτ᾽ οὔποτ᾽ ηὔχουν ἐν ἄντροις ἐμοῖς 
ὧδε παραξένους μολεῖσϑαι λόγους εἰς ἀκοὰν ἐμάν, ϑομδτηδμπ οὔποτ᾽ 
οὐπώποτ᾽. Το μᾶῦ86ε οὔποϑ᾽ (ὧδ᾽) οὔποτ᾽ σοβομυίθθθη. --- δυσ- 
ϑέατα καί ἔὰδν δυσϑέατα ἃπάθτο Ηδπ βου θη. --- δείματα κέντρῳ 
ψύχειν ψυχὰν ἀμφάχει ἔὰν δείματ᾽ ἀμφήκει κέντρῳ ψύχειν ψυχὰν 
ἐμάν ὙΥΕ6]]. ἨἩρυθδϑημ πήματα. λύματ᾽ ἀμφάκεν σὺν κέντρῳ, 
Μοίποκο Ζ. ἢ. ΑἸ}. 1844 85. 11 ψήχειν (ν5]. δέον. ΒῚ. 88, ὅ8 ὥσπερ 
ὁ ἰὸς σίδηρον. οὕτως ὁ φϑόνος τὴν ἔχουσαν ψυχὴν ἀναψήλχει). 
Ῥίμᾶονῇ δείματ᾽ ἐμὰν ἀμφάκει κέντρῳ «ψήξειν ψυχάν. Ὁϊ6 Ἀπάθγιπρ 
γο ΘΙ], ὙΘ]ΟΠῸΥ ψύχειν τηϊῦ Εἰατη. 101 σογροιύζογθσυ παῦ, ου- 
Βομοιηῦ 815 16. ΔμΠΘ τη αγβίθ. -- Π 88 οἷπθ ἰώ {πΠσὺ ὙΥ61]. --- εἰσ-. 
“δοῦσα [ὔν ἐσιδοῦσα δπᾶογτο Ηδπαβο τυ 6η. 

100 χρείαν ἔν χρείαν τ΄ ἃπᾶδτθ Η. 
1060. βάλ᾽ ἔν μάϑ᾽ ἀπᾶογο Ἠδηβοιυ θη. Ἠδγίαπρ ϑυμῷ ἔμβαλ᾽. 
108 Ηδυηδηη τρέψασα πδοὴ οἰπῖσθα Ηδπαβοιυ θη. 
111 ἐξηρτυμένοι ἴὰν ἐξηρτημένον οἷπθ ἃπᾶθυθ Ηδηἀβο Υ. 
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112 ἴ. Ῥῖ6 Ηδπηαβομυ θη πᾶ θ6π ἀλλ᾽ ἁλιστόνοις γύποδας: Τατ- 
πθῦτι πόδας, ΕἸΠΙ5]6Υ γ᾽ ὑπό, Ἠατγίυπρ ἀλλὰ λισσάσιν πόδα. Ηοι- 
ΙΔ ἀλλὰ γυῖ᾽ ἁλιστόνοις. 16 ἄρον γυῖα σοβαμγίθθθπθ Εν ΚΙάσαπσ 

πόδας (Η65γο}. γυῖα᾽ μέλη, χεῖρές τε καὶ πόδες) παὺ ἀ45 γον Γύ- 
ποδὰς σοβομαἴθη, του η τηϑῃ ἄθπ Νϑιηθη 6᾽π65 ὕΟΙΚο5 πα (Γή- 
παίδες, Οδρ146η). --- Μίθίποκθ (ΡΆ110]. ΧΧ 718) πίτητηῤ Ζυ ΒΟ Π 6} 
πελάζειν ἃ. ἀλλ᾽ οἷπθ Τιϊοκθ ἂπ (οὐ γὰρ προσήγοροι ξένοις πέλουσιν); 
905. Μεγοῖ (3, 16) ν1}1 πδοὸὰ 718 αἴθ εγβ 129---81 οἰπβούζομ: 
οἷἰπθ Τιΐοκθ πϑὸ 718 ϑυομῦ Β. Ἐοίβ (5. 24) Ζὰ δυνθίβθη. 

116 πρόσπλατοι [Ὧν πρόσπλαστοιν ἘΠτη5]6.γ. ΨΩ]. 511. 
111 Ἡδυτηδπη πἰπημιὺ δα αταπα ἀ6Υ οὔθη Δηροί Πγίθη 5 6 1165 

ἄθῃ Αὐδί8}} οἰπθθ ὕ ΥΒ65 8δῃ: σμερδνοῖς ᾿άράξην κύμασιν βουχώ- 
μενον. 1]. ἄδσοσθη ὙΥ 6115. Απιη. Βοθοτί. μαὺ ἥξεις δ᾽ ᾿ἡράξην. -- 
ἩΙ81ρ᾽ νν}}} 1717---τ28 πὸ 791 νϑυβϑύζθῃ, νγὰβ πιοηῦὺ δησθῃῦ. 

182 Α. Νδῦοκ λόγος πολύς. 

188 ᾿Ασίδ᾽ [ὧν ᾿4σιάδ᾽ ἘΠ]τΊΒ]6Υ. 
188 Ἠοϊπιβῦψῃ ὙΊθάοτμ. 5. 97 ἐπέσκηψεν (ν5]. Ῥεγῖβ. 102, 614, 

140). Αοῖ ἐπέρριψεν ἰδ ΟΠ ΔΚ θυ β 150 Π 6. 
141 Ζιυ μηδέπω ᾽ν (80 Ταχϊη. ἐν μηδ᾽ ἐπῶν) νρ]. Ασ. 1200, 

γγὸὺ ΕἸροΙ ἀλλόϑρῳ ᾽ν Θηηοπαϊογῦ παὺ (ΑΠγθπ5 Ὧθ ογαϑὶ οὗ ρῇδβι. 
Ῥ. 24 Ῥοζυγϑῖίοιῦ 416 Αρμᾶγοβθ 465 ε θ6ὶ ἐν ἃ. σνϑυϊδησὺ μηδέπω 
προοιμίοις). ὙΥΊΘΒ6Ιον μηδ᾽ ἐπῶν ἐν φροιμίοις. 

142 ἴ, Τὰ Πὔοκβιοιῦ αὐ ἀα5 [Ο]σθπαο αὖ (σὺ δ᾽ αὖ σοῦθη ἀϊθ 
Ηδη βου μθη. ἱπὶ ἴο]σ. Ν.) πᾶθ 1οὸ ἐλᾶμον ἐὴ ἐή (416 Ηδπά βου θη 

ἔξ) ἄοια ποτ σθρθῦθη, ἀδτηϊῦ 810} αὖ απὖ 696 Ὀοζίθμθη 8πη. 
ΑΡΘΥ ἅϊθ Υ. 148 {. 51π4 ὈΘΒΒΘΙ 8 1ο σουϊομύθῦ, ἀπ ἀθν αθσθηβαῦζ 
ἴπ τί που δράσεις κτλ. ἰογᾶεγῦ σὺ δὴ (οάεν ἤδη) κέκραγας. 

149 πέδοι ἔτ πέδῳ ΠΙπάοτῇ, 
. 18 ἥδοιο ἄν ἐὰν ἤδοιμ᾽ ἄν οἷπθ ἅπάβθγθ Ηδη βομν . 

100 Μεά. ὄντων τῶνδε μαϑεῖν σοι (ν σοι 'ἴπ 110πτ8} πάρα: 
. Τασποθυβ τῶνδέ σον μαϑεῖν πάρα. - δοιιτ νογααϊοῦ τῶνδέ σοι γηϑεῖν 
πάρα. ὟΥ͂ 61] τῶνδ᾽ ἰανϑῆναι πάρα. 16 ογάθυὈπῖ5 ἄθυ 516116. ᾿βϑύ, 
16 65 βομθιπῦ, δ15 ἄθι { Ὀθυβομυν σορ τῶνδε ΔὈΖα]δίίθπ, ἱπίο! σα 
ἀθύθη 845 γθϑγαγϑποίθ σοὶ πϑοη 6. οὐρἕπχὺ γθγάθῃ ταπίβίθ τπᾶ σοῃ 
γεγηϑέναι (γεγαϑέναι, ν 5]. (πο. 712 γαϑούσῃ) παν γαϑέν ἀθυῖο 1160. 

101 ἡ Μοίποϊτο σκῆπτρα δὲ στερήσεται οὔθν δ᾽ ἀποσυλήσεται. --- 
Ταᾶνῖσ χενεόφρων. 

100 Βυιποῖς ϑεμιτόν ἐὰν δητόν. 
110 Απάρυθ Η. μβαῦθῃ πρίν ἐγ πλήν α. λυϑῶ [ὧν λυϑεές, 

Θιπαουῇ πλὴν ἐὰν ἐγὼ ᾽χκ δεσμῶν λυϑῶ, Ἠανίαπρ πλὴν ἐγὼ αὐτὸς 
ἐκ δεσμῶν λυϑείς. ὙΥΊΘΒΘΙΘΥ ἀν᾽ (ἃ. 1. ἀναλυϑείς) ἐὰν ἄν. 

112 αὐτὸν ἐχγόνων [ἂν αὐτῶν ἐγγόνων ἀπάοτο Ἡ. 
110 σαυτῆς [Ὧν σαυτῆς τ᾽ ἃπᾶθοτο Η. ΒΙοιμῇοὶὰ μή τι, Ηθυ- 

τηϑηη σαυτῆς γ᾽. Ῥᾶπη ταἰ[βὑ6 65 καὶ μὴ σεαυτῆς γ᾽ Βοϊίβοῃ. ΜΕ]. 
Ζὰ 248, 

βοηστοξ, Ῥχοσηθίμϑαβ. 8. Απῆ. 10 
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180 Υραθυ ἀδυῦ τπδη εἰ πόνων ΚΟΥ ΡΊΘΥΘη, ποοῖ σοβέα μοῦ γάρ 
ἄθη βαΐζ ἢ πόνων --- ἐμέ ππαρμϑηρσὶσ Ζὰ τη οΠ6η. 

181 Απάᾶάρθγθ Ἠδπαβοῃυ θη Ὀϊθίθη ἐχλύσοντά με. 
1821. τούτοιν πᾶ08Ὲ ἰοὴ ἔν τούτων σεοβοὺσίύ. Ὑ6]. γηθὶπθ 

Θύπαϊθῃ 3. 40. --- λόγων πᾶ 10} [Ὧν λόγους σΘΒΟΠγ]Θ θη, νγ81} θυ 
Αοθ. ΠῸΣ φοβθῦζυ υυπσᾶ8 815 ἀἰϊγοκίθβ Ο]θ κὺ γσομ ἀτιμάσῃς. ἘΠ ΙΊΒ]ΘΥ 
λόγου, Ἡθινηδο! ἀτιμάσῃς μ᾽ ἔπους, Ζαϊαβ ἀτιμάσῃς φίλους. 

184 ΗἨεγνθυάθῃ φράσω πλάνην. 
1906. ἠπείροιν Τὰν ἠπείρων Ἡοτπογᾶθη. 16 Τιΐζοῖτθ πδοὴ 791 

1δῦ νορ Ἡθϑῖῃ τι. ΒυαποΚ Ὀθιμουκὺ πογάθῃ. ῬΆ]ΘΥ Μ11 ΕὙΡΊα. ΙΧ ἀ 685 
Προμηϑεὺς λυόμενος: εὐθεῖαν... ἄφνω ΙΕ’ εἰηΐάσοπ: 8ΌΘΥ᾽ 16 
Βορεάδες πνοαί Κῦὔπμπθη πἰοῃῦ ᾿η Οβύθη ΘΗΡΘΠΟΙΉΙη6Ὶ. ΜΘΙΆΘΗ. 

192 πόντου [ὧν πόντον ἃπάθτο Ηδη βου θη. 
1941. Ηθυιηαππ Φορκυνίδες [γ αἵ Φορκίδες. ΘΌΘη5ο 197 οὔτε 

νύχτερος. --- ΔΊΒΒΘΙΘΥ χυκνόφορχοι ἨΔ0η Ηθβγοι. φορχόν᾽ λευκόν, 
πολιόν, δυσόν τ. ἴῦὰπιν. ΒΑΚΟΙ. 1802 πολιόχρως κύκνος (οὔδθι' κυχνο- 
κόρυφοι. κυκνόκχορσοι). 

801 ΕἸΤΊΒΙΘΥ τοιοῦτον ἕν σοι, ΒΙοΙΙΠ6]ἃ τοιόνδε μέν σοι: γϑο]. 
ἀασορθὰ ὐγὰθ δρὶρυ. ρ. 80. --Ἡ πηι ᾿ἰϑὺ Ῥαῖθγβ ψογιααθαηρ 
φροίμιον ([γ φρούριον). 

805  ιπάον! ἀκλαγγεῖς. 

806 ἴ. πόρου ὰν πόρον ἅπάογθ Ηδηἀβομγ θη.  1θβθῖθν Πλου- 
τωνόσπορον. --- Ἐ]ΠΙΒ]ΘΥ γῆς. ΒοΙρκ, 6] μον 9887}. ἔ, ῬΆ1]Ο]. 81, 
409 λον ἀϊθ παντοτρόφος λίμνη πᾶπαο]0, Κελαινῶν, ΜΥΊΘΒΘΙΘΥ χελαι- 
γνόφυλον. ΔΕ ΒΟΠ ΘΙ Π]10}} ἰδ τηλουροῦ δὲ γῆς σὰ 50 γΘΊθ 61, 

8117 ἐπανδίπλαζε [ἂν ἐπαναδίπλαξε Θιπαοτέ, ὙΕ]. Ο. Ἐν, ΜΆΠοΥ 
1)6 Ῥ6. 50]. Ῥ. 1. 

822 ἥνπερ ἴὰν ἥντιν᾽ Ἡθηηδημ, Ὑ 6] ΟΠ. ὅθ0 ἣν πρὶν ἠτού- 
μεσϑα ΤᾺΣ τηῦϑ]οη μδ]0, τὰ Κύσμϊγ (5. 408) διηρῆθη]. 

829 γάπεδα [ὃν δάπεδα ῬοΙβδοπ. ΥΩ]. Ο1ο. 798 τ. θιπαουῖ 
Τιοχ. Αθβοῖ. ὑπύρι γάπεδον. Μοΐποκο λάπεδα, ΝΥ 61] γῆς πέδα. 

8351 ϑᾶχος [ὧν ϑῶχος Βυυποκ. ς 
8956 Τυγπθθυβ ἔσεσϑ᾽ εἰ. Τπάον “πῖς νϑύβαβ δῦ ἀθ]θ πα 85 

δδϑὺ δα δχ ἀποθαβ γϑυβῖθα5 ἀθἔθος5 οοπῆδύαβ᾽. 5 πὰν ἀ16 ὙΥ οτΐθ 
μέλλουσ᾽ ἔσεσϑαι 818 ΟἸοΒδθπι σὰ {ΠΟ 5618, μαῦθη Ἠδιίαπρ (ἢ δὴ 
μάχαιρ᾽ εἰ), Ηδιηβῦιῃ ὙΥΙθάονη. 5. 177 (χλύουσαν εἴ τι), ὙΥ ἷ] (εἰ 
τὴν τάλαιναν) νουτηαίοθί, ἀπᾶ ἴθ ΠαΡ06 τηϊορ ΕΠ Π6Υ. ἀΐββθπ ἃῃρθ- 
ΒΟΒ]ΟΒΒΘη, ἱπᾶθιη ἸΟἢ οἴπθῃ θάβηκθη τ]8 κλύεις μάται᾽ ἢ τῶνδε 
στροσσαίνει σέ τι; ψεττηϊδθ. ΑὔΘΥ ἀοΥ Ζυβαίζ μέλλουσ᾽ ἔσεσθαι ᾿50 
τοῦ ΠΟΥ ΘΟ Δ Υ. 

898 ὙΥ611 πίτησηῦ π80}} ἀ]Θβθὴ 6186 οἷπθ ᾿οκθ 8η. 6. 69- 
ἄδθκο “ἄοπθο δὰ μᾶπο οΥἿ8 δσχίγθιμδμι στρθῖὰ σϑηϊγθε᾽ Ποὺ ἴπ| 
Ῥγϑβ. χειμάξῃ. 

899 μέλλονθϑ᾽ ὃ Πδὺθ 1οἢ [Ὧν μέλλοντα σεδούζί. 
840 κχεκλήσεταν [ὧν χληϑήσεται Ἰάπισοτθ Ηδηαβοῃυ θη. 
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848 Ε΄. ἘΠΙΙΒΙΘΥ τέϑησ᾽ ἐγκύμονα. Ὀιπάονῇ {σὺ τα Ε]ΠΙΒ] 6 Υ 
849. ΔΕΟΥ 8δῃ 416 Ξ'61186 δἰ π68 δ ημ6. σοίγθίθῃ 561. Ηθυ Δ] ΠΙΙηΤηὔ 
Π80 ἢ ἀθιηβθ] θη οἷπο Τιἴϊοκθ ἂῃ (παύσας τε μόχϑων τῶνδε φιτύει 
γόνον γι8 0} ϑρρ!]. 812). Τὼ ἀϊθ Ευνγάππαπρ ἄθν Βυζθασαησ ἔθη] 
τ. ἦα καὶ ϑιγών π8ο0} ἐπαφῶν ἀὐθονῆ 5810 δύ, 80. βομϑιηὺ Ηθιπηβό! ἢ 
ἄα5 ΒΙομίρο σούγοθη σὰ Πα Όθη, τυ ]ΟΠ6. τ΄ Π8 0 ἐπαφῶν οἰπσείάσέ 
ὉΠ φιτύει γόνον ἐγ καὶ ϑιγὼν μόνον σοβοίχί πα΄. --- ὙΥΒΒΘΙΘΥ 
γέννημ᾽ ἁφῶν Τὰν γεννημάτων (Ηοἰτηβόϊα Βἰοἔι φιτυμάτων), πηποίϊσ. 

888 πεντηκοντάπαις [ἂν πεντηκοντόπαις Ἰάπροντο Ἡδηἀβο Υ 6η. 
8ὅ8 Μία. τῖῦ ἀθη τηϑιβϑίθη Η. ϑηρεύσοντες,. νγὰ8 ΥΥ 611] τὶ αοΥ 

Βοιπθυταηρσ νου αϊσί, ἀα[5 ϑηρᾶν τ. ϑηρεύειν ΟἴξοτΒ Ὀ6ὶ ΑΒΟΏΥ1]05 
“δ: 7]8 56, ΘΥΎΘΙΠθη᾽ θοἄθαίθ. ΠΙπαου ϑηρεύοντες ἃ18 οἰπίσοπ Η. 
ον Πιορίον πὔταθ ϑηράσοντες σΘΒΟΠΥΙΘΌΘΠ πα η, ὙΘΏΠ Θ᾽ ποῦ 
ἅδ85 Ῥγἕβ. δ ϊ6 βϑύζθῃ 0 ]]6η. Υρ]. ϑορύ. 406 μαντεύεται νοι βὐβίθυ, 

μαντεύσεταν ὙοΥ Φυγοῖίου Ηδπή. 
8δὅ9 ἢ, Νὅποκ φϑονῶν δὲ σωμάτων εἴρξει ϑεός. --- σωμάτων 

Καππ πὰ δα 616 Φππηρίγθπθη, πιουὺ δα α16 Φἀπο]πρθ ὈθΖοσ θη 
ψογᾶθη. Ηθυτηδπηη Πϊμημηῦ ΖΦ ΊβΟπθ δέξεται ἃ. ϑηλυχτόνῳ 6118 
Τιοκθ δπ. Απᾶθγθ ἰθβθῃ δαμέντα (τ |6 δἷπθ σϑουίηπσθ Ἠδηάβοῦγ. Ππδ) 
οὔθε δαμέντας. ΠοΡ ἘΘΉ]ΘΥ βομϑὶπῦ ἄθη τηθιϑίθη ἴθ δέξεταν χὰ 
Ἰθσθη: Ηδυαπρ χλάγξεται, Θοπδιμδπη ῬΏ11Ο]. ΧΎΤΙ 228 δ᾽ ἐνέξεται 

. ἄγεν δαμέντων. ὙΥ. Ἠοβηπδηη 9881}. ἔ. Ῥῃ. 8ὅ, ὅ89 δεύεται. 
Ἴάρει δαμάρτων. Τοῦ παρ6 {γάμον δ᾽ αἰμάξεταν νοτιπτι οί, Πα106 Δ ΌΘΥ 
76 χὺ ἀθῃ Τοχὺ ἐν Ὀγϑαοιθδν. 

864 ἐπ’ [ᾧν ἐς Ἰάπσοτο Ηδπαβομυι θη. Πθθηβο 800 ἢ. ἀπαμ- 
βλυνϑήσεται ἔὰν ἀπαμβλυϑήσεται ἀπ δυοῖν [ἂν δυεῖν. 

810 Ηρυιδηη πηϊὺ δος δέ ἐὰν δεῖ, 16 ΞΟΒΟΙΙΘη, σὑγθ]οθ 
ἩθυΙη8Πη Ζὰ1 Βοβίδυιστηρ δηλ ηγῦ, σϑηῦγθη χὰ 87. 
- 812 [οἷ] Βδᾶῦ8 κλεινὸς ἶνις [ἄν πλεινοῖς (ἃ πᾶθγθ Ηδη βου 6} 

κλεινός) σΘβομυΊθθθη, συγ] οἷα ϑαθδίαμεϊν [86 810, ππᾶ ἐκ τῶνδ᾽ πδοὴ 
πόνων ὙγΥΘΡΟΘΘ]αβ56η. [ἃ Τ]ΘΠ 616. ἃπᾶθυθ ΗἨδηἀβο θη 1ἢ ἀθὺ 5 16]- 
Ἰὰπρ γοπ ἔκ τῶνδε 50. δηκοη (τῶνδ᾽ ἐκ πόνων ἐμέ, ἐκ πόνων τῶνδέ 
μὲ, ἔκ πόνων τῶν ἐμέ, πόνων τῶν ἐμέ). 50 5ομοίηξ 416 Τιθβαγὺ 465 
Μοα. χλεινοῖς οἴπθ ουθιπάππο νοῦ χλεινός παπᾶ ἶνες (νος παπᾶ ἐνις). 

ἐκ τῶνδε ΔΌΘΥ πϑομύγξ] 106 Εγσδπσαπο σὰ β86ῖη. Υ6]. ΡΒ11οΟ]. ΧΧΧῚ 
ἘΣ τ 1“. 

814. Ἠδγιδηη 88 Οπ61. Τιτανὶς ϑεῶν., Ηοϊτηϑδίῃ Τιτανὶς 
᾿ ϑεός. --- Ἐϊηῖρ6 Ἠδηάβομγ. μαθθπ χρόνου ἐὰν λόγου (τΕ]. Ῥετε. 118). 

810 7ἷ ἐλελεῦ ἐλελεῦ [ἂν ἐλελελελελεῦ Ῥαυν. 
818 φρενοπλῆγες ἴὰν φρενοπληγεῖς Οονού. Ναοι ἀθνὺ ΑπΔ]ΟσῚΘ 

ΚΠ 65 πὰ} αἴθ ΕΌΥΠῚ φρενοσπλήξ, πιομιὺ φρενοπληγής σΘΌΘΗ. 
881 χραδία [ἂν καρδία ἃπάοτθ Ηδπαβομυ θη. 
884 Απᾶογθ Ηδηαβομυ οι παίουσ᾽ ἐν πταίουσ 

ἘγκἸδυτιησ γ9]. ταεῖπο ϑὑπάϊθα σὰ ἄβομ. 8. 8. 
887 ὅς [ὧν ἦν ὅς ΤυϊΚ]ηϊο3. 

ε] 

- -- Εν ἀἱ6 

ΤΟΣ 
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8938 ΨΙΘΙΠ]οιομὺ δῦ χερνήταν γ᾽ 4ὰ 50Ώγ6106Η. 
894 ΘΙ], πϑιομον 887 ἦν Ὀδιθθμ δ], μήποτέ τοί μ᾽. 
895 ἢ. πότνιαι Ὠαὺ ὙΥΙΠΟΚΘΙτηδηη ουρϑησῇ. --- πλαϑείην γαμέταᾳ 

ἔὰν πλαϑείη (τοι ᾿πρβίον Ἠδπᾶ ἴπ πλασϑείην Κουτῖσίον.) ἐν γαμετῷ 
(γαμετᾷ νου 7ἀηρβίον Ἠδη4) δηΐου. 

898 Π16 ΕΥκΙ γαηρ σορ Πδαου]θίη (χὰ βόρα. Ο. Κ. 663) νἱ-- 
σἸμτίαβ. πιουίϑ! τη ΘΟΠαΙ τη ἀθίγθοίβηβ Ζα οἰ βθηᾶ, σϊϑοὺ Ηο- 
Τη8Πη (16 ΕΚ] γαπρ' ὙἹΣΡΊ 85 ΠΟ ΔΙη88 8]1Οτἶτι5. τηϑ Ὁ] 1. 6. 6χ- 
ῬΘΥΒ. ΘΟΠΌΡΙΙ. 

899 ἀμαλαπτομέναν ἔδν γάμῳ δαπτομέναν ὙΥ ΕἸ]. 
900 δυσπλάνοις τ. ἀλατείαις Τὰν δυσπλάγχνοις πἀπὰ ἀλατεέαισι 

δπᾶθγο Ηδηαβο γτθη. 
901 Ε΄, ΕἸΤΉΒΙῸΥ ἃ. ΗΘ ΥΤΉΔΠΠ ὑγ0116 δ η Ἰβύγορ 58 ΠΡ ΘΒΡΟΠΒΙΟΠ 

Βϑυβίβ]θπθ. Ἡθυτηδπῃ ἐμοὶ δέ γ᾽ ὅτε (ὅτε ἐὰν ὅτι Αὐπα]α 5) μὲν 
ὁμαλὸς ὃ γάμος. ἄφοβος. οὐδὲ δέδια μηδέ τού μὲ κρεισσόνων ϑεῶν 
ἔρως προσδράκοι ὄμμ᾽ ἄφυκτον. Βούμα Ὀοίταομίου ταῖῦ Πθομὺ οὐ 
δέδια 8415. ΟἸοββθῖὶ σὸμ ἄφοβος. ὈΙπαοτῇ ἐμοὶ δ᾽ ἔτε μὲν ὁμαλὸς 
ἄγαμος ὃ βίος ἐν πατρὸς δόμοις, ϑομδιλδηπ ἐμοὶ δὲ τίμιος ὁμαλὸς 
γάμος, ὙΥ 681] ἐμοὶ δ᾽ ὅτῳ μὲν ὁμαλὸς ὃ γάμος, ἄφοβος. Το 806 
δοτιμενομαλός ἴῃ δὲ τιόμενος ὅὃμαλός σοϑπαοτί. --- ἴῃ ΕοΙσθπᾶθπ 
ἐΠσθη Δαβογανθ ἃ. ΒΙουαβθΙα ϑεῶν, οι ἃ. ΠΙπάογῇ ἔρως (χρεισ- 
σόνων ἐμοῦ ϑεῶν ἄφυκτον). --- προσδράκοι [ἂν προσδάρκοι ϑἸ ν]πῖτι5. 
- Ῥιπάοτ ἀπολέμιστος ἃ. γενοίμαν 4Ζιός. 

907 ἢ. θη 1ιοβαγίθῃ αὐϑάδη φρονῶν α. τοῖον, Ὑγ6] 08 ἃπάθγθ Ἡ., 
62. Βοροσγύ. Ὀϊθίθῃ, σθρϑῃΐθου μπαὺ Ηθυπιϑημ τὺ Ἠθομὺ ἀἰθ Τιοβαχὺ 
Ὧ65 Μρα. [δϑύρϑμῃδιίθῃ. 

910 ϑρόνων τ᾽ ἐὰν ϑρόνων ἃπᾶθογθ ΗβΠ βου 6π ἀπᾶ πατρὸς 
δ᾽ [ἂν πατρός τ᾽ Τυγπθῦυβ. 

911 τόδ᾽ Μ τνομ οὐβίβυ, τότ᾽ σγοπ πσβίου Ηδπᾶ. 
918. Ν τοιόνδε (ὥ τοι 7πρϑῦον Ηδπα ἀθθυσθβομγὶθ6η). Ηδγύππρ 

καὶ τῶνδε. : 
9117 ῬοΙβοη τινάσσων χειρὶ πυρπνόον βέλος. ὙΥ 61] τινάσσων 

πυρπνόον χεροῖν βέλος. 
921 10 Ηδπαβομγιξοη σθῦθη αὑτῷ. 
922 εὑρήσει [ὧν εὑρήσοι ἀμᾶογο ΗΠ βοΒΥ 6. 
928 ΒΙομπιῆθὶα βροντάς. 611 ὑπερφέροντα. 
924 πέδων πᾶ06 ἴοῖ ἐὰν νόσον (1 Μ ἂι8 νόσων ΚουΥΥσΊΘΥ ἢ) 

ΘΘβοΘθθη. 1)α8 νόσων 83 ἀδγ Εγκγππρ ἔνοσιν ἀπᾶ ἀ61 ΒΘ Β]α[8- 
5106 ὧν Θ'π605 Ὁ πάθυύθη δήογίθβ θηὐβίδπαθη δύ, μαὺ Ηθυσθγάθη Ὀ6- 
που. ὈΊΘΒῸῚ ἀδομίθ δὲ βάϑρων (οὔθ᾽ πέδου). Ηδτίπηρ τινάκτορ᾽ 
ἔννοσιν. 

926 1. Βεομτηιαὺ τῶνδε πρὸς κακῶν, »6Ὶ1 Μ χακῶν γοὴ δυβίθυ 
Ηδηᾶ, κακῷ νοῦ 7 πρσβίου Ηδπᾶ μαΐ. 

9352 ἢ πῶς δ᾽ α. δ᾽ ἄν ἂν πῶς υπὰ δαί ἀηᾶθτθ Ἡϑηαβοιτ 61. 
984 τοῦδ᾽ ἔτ᾽ [ἀν τοῦδέ γ᾽ ΕἸΙΙΒ]ΘΥ. 
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942 Νιοῖς Βυ]]οίϊπ ἀθ 1᾽᾿Αοδᾶ. 40 δύ. Ῥόζουβ. 1868 Κ, 8ὅ 
τὸν Διὸς λάτριν. 

945, ἐφημέροις [ὰν τὸν ἡμέροις ἀπᾶογο Ηδηαβομυ θη. --- 
Ἐὰν πορόντα παῦ 685 γν]ἱθ]θιουῦ προδόντα (98) σϑμθιίβθα. 

948 Πὰ ἄθν Μϑᾶ. πρὸς .. . τ᾽ (ἀαγάθον ὧν γοπ χυϑὶθθυ Ηδμ4) 
Ὀιοίθί, 50 βοῃϑιπῦ 610 ναὶ τε ΤιηοΥ 8, ὙγΘΊΠΘΥ πϑοὸὴ 990 πρὸς 
οὗ τ᾽ 50ῃγοιοῦ, δὴ Ρ]αῦσθ Ζὰ τι Τῃ οἹθίομο Υ οῖβθ ἔα[βῦὺ ΗΘΥ 8 
πρὸς ὧν τ᾽ δῖ. ΑἸ]Θΐη 65 δ δύ 5105: δὶ 50] πον Αὐβίαβϑιιπρ 485 
ΤΘΙρυ5 σοπ ἐχπίπτεν πϊομὺ σαΐ οὐ ΚἸἄγθη. 1λάσαση παὺ Ἐ]ΠΊ5]ΘΥ ταϊὖ 
Π θοῦ πρὸς ὧν (ο΄πθ τὲ) γϑυϊαμσύ. 9]. χὰ 248. -- Εὰν ἐχπίπτει 
ἢδὺ6 1οἢ {γον ἐχπίσπτοι γϑυυαυίοί. 

950 ἕκαστ᾽ ἔκφραζε [ἂν ἕκαστα φράζε ἀπᾶοτο Ηδπαβομτ θη. 
959 Ἠογνθγάθῃ καὶ κάκιστα. 5ΘΠΥ ΘΗΒΡΥΘΟΠ ΘΠ, 
961 γὲ ἐὰν δέ δπᾶθγθ Ηδηαβομυ θη. 
905 ῬΆΙΘυ ἐμοῦ. 
906 Μεᾶ. χκαϑώρκοσας. ὙΟΥΙΙ ὁ ἃ.5 ὁ Οὐδ᾽ ὦ σϑιηϑοηῦ ἰ5ὕ, 

ἃπᾶθυθ ΗδΠἀβομτι θη καϑώρμισας. Ηθγτηδπμ χατούρισας, Ὑγ88 ΠΊΘΥ 
πἰοδὺ σοοϊσποϑὺ ἰδέ. Π16 Ὡπαπηρ οσας Κὔπηξθ σ]θ]μαθην δ καϑήρ- 
μοσας, ἀἴθ585 δα καϑήρμασας Ὀτίπσθη, ἀα δασὶι βοπβὺ καϑηρμόσϑαι 
ἀπ καϑηρμάσϑαν γουνγθοιβϑ]ὺ πογᾶθη. Ζι καϑήρμασας (“Ππαϑὺ ἀἸ6ἢ 
ἐοϑύσϑίδῃγ θη) γ9]. ΗΠ θβγοῖ. ἕρμάξζει" στηρίζει τι. ἥρμασεν᾽ ὠχύρωσεν. 

908---970 5ἰπᾷ ἴῃ ἄθῃ Ἡ. ποῦ ἄθπι Ῥγοσυπηθῦμπθαβ σοσθῦθη. [16 
τἱομθσο Οτάπαπρ παὺ Εσαγαὺ Πουσθβίθ]δ, Πιπάουῖ, ὑγϑίομου α16 
ΒδΠἀϑοΣἹ ΠΠ1οπ6. Ογάππηρ ΘΙ δ], 1}}1 910. τοτὖ ΚΙΊΘΏ] βίγθιθμθη. 
Ο. ΒΙΡ Θοῖς μἅ10 968---910 ἐὰν ἀπθουὺ. Μιὺ Πθομὺ μδὺ Ιζϑοκ 9881}. 
ἢ. ῬΊ11Ο]. 81, 840 τοῦ Βθιδὶρ νοῦ 970. δἷπθ Γι ἴἴοῖκθ ΘΠ ΘΠΟΤΊΙΉΘΗ. --- 
φῦναι ἔν φῆναι 909 ἅπᾶάογτο Ηδη βου θη. : 

ογ74 ὙΑΙΟΚοπθου {χα Επιν. Ῥηδη. 652) δ8 ΘΙ ΠΟΥ σου ΠσθΥθη Η. 
συμφορᾶς (νει. βορᾷ. Ὁ. Π. 645, Τμυκ. ΥΙ 28). θη Παίϊν ον 
Ἡθυγ Δ ΠΗ ἹῬπορίθσ ὀδδιι8 ὑποβ᾽ τι. τϑομύξουυοὺ ὙΥ 611 ταὶ πο. 81. 

ΟΥ̓ σμικράν [ὔτν μικράν ΒυθηοΚ. 
980 Βὰν Προμ. ὥμοι. Ἕρμ. τόδε Ζεύς ᾿δΌΘπη Τιϑομτηᾶπη (Π)6 

ὅπου. βυϑύ. Ρ. 124), Μοίπϑκθ, ΕΒ. ΒομπθΙ ϑὺ Προμ. ὥμοι. Ἕρμ. ὦμοι; 
τόδε Ζεύς Κουτὶρτογῦ, τγθῖ]- οἰπθ Απθ]αθ6 θδὶ Αβομυ]οβ παν Πΐθι γου- 
Κοιητηΐ. ἘΕἶ5 ἰδὺ δου ὦμοι, τόδε τι Βομγοίσθη. ΥὙ]. ϑὑπαϊθπ χὰ 96}. 
5. 406. 6 προυκοχητα!]οηθ Αὐΐξαβδυπρσ γοὰ τόδε Ζεὺς τοὔπος οὐκ 
ἐπίσταται (Βοίμο: Ιονγϑῖὰ 1ᾷ σοραθα!απι ποβ86 ϑύαιθ αὐ 60 πθϑϑαῦ, 
αὖ ααἱ παπαθϑιη ἀο]θαὺ, 564 ρουρθίπα ἔγαδύαν δ] 1οἱθα 8) δαὐβρυιϊοιὺ 
ἄθιη Ζαβδιατηθημδησθ Ἰομΐ. 

984. ν“1}} Κα10 61] πᾶορ 996 πυτηβίθ]]6ῃ. 
986 παῖδ᾽ ὄντα μὲ ἔὰν παῖδά μὲ δηᾶθυθ Ἡδπαβομυ θη. Ηθυ- 

τηϑη ὥστε παῖδά μὲ (γ5]. Ἠοίμιδῦνῃ Τπᾶϊν. ΤΡου]. 8. 18). 
988 πεύσεσϑαι [ὧν πευσεῖσϑαι ἀπᾶογο Ἡδηἀβο θη. 
9092 αἰϑαλοῦσσα [ἂν αἰϑάλουσα Οδαπῖογ. 
996 φράσαι [ἴν φράσειν ἃπᾶογθ Ἡδηαἀ βου θη. 
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9098 ὦπται ἔν ὦ παῖ ἃπᾶθγθ Ηδῃαβοιυ θη. ὙᾺΩ]. ὅ6}0]. τε- 
ϑεώρηται. 

1001 Ὑρ]. γιοκοηϑου χὰ παν. ΗΙρΡΡ. 90ὅ, ἘΠΤΉΒ]ΘΥ σὰ ΞοΡἢ. 
ΩΣ ἮΞ (45. ΜΕ αΡυ πὸ: 5.0. 

1002 μήποϑ᾽ [ἂν μηπάϑ᾽ ἀπάρογτθ Ηδηαβο ΒΥ θη. 
1008 ἔ, κέαρ | λιταῖς Τὰν λιταῖς [ ἐμαῖς (Βοβουῦ. κέαρ λιταῖς ἢ 

ἐμαῖς) Ῥογϑβοη. 
1009 ἢ. ΝΟΣ οἰπον Βοθιπθυκαπρ γοπ υίζα]α, Π806 10 βίαθ ἀ6ὺ 

ἐυάμουθα Ἀπᾶουαπν λιάζῃ (υ6]. Ηδβσοῖ. λιαζόμενοι" σκιρτῶντες) ἀἃ5 

ὈΣΒΡΥ Δ ΠΡἼ10Π16 βιάζῃ πιοαθτοιηρθβθῦζί. ΒΌΓΡΘΒ σφαδάζεις [ἄν βιάζῃ. 

Αποὰ ἀἰ6 Ἀπάθγθπο σοῦ Ηδπηβῦξῃ ἤπτι: ὕει]. 8. 36) δάκνων 
ἐᾷν. δακών (πμδοῖ 5680]. Α) πῖγα ἀσγοι αἴθ ρθη δηρθίστέθ 85[6]16 
Ἐπτ. Ηῖρρ. 1228 815 υπηδίϊσ ΘΥ 1658. 

1019. θρθῃ α16 σον ὅ μη: 6 δα σθποιηπηθηθ. Ἀπᾶθγππρ γῸΠ 
ΘΌΔΏΙΘΥ μεῖον πίτητηῦ Ηδίτα (Τιθοὐξ. Α 686}. Ρ. 9) 85 ἀθϑυ]δίθσίθ μεῖζον 
ἴπ ϑ'ομυύζ. Κρ]. δα Θοιῦτηδηη Μίδηἑ5δα, 8η. οραβο. ΠῚ ρ. 87. ἘΠ 
τὰταθ ἄδπη μηδενὸς μεῖον ΟΟΘΥ ν]ΘΙΠΠΘ ἢν μεῖον ἢ μηδέν ΠοΙίΒ6Π. 

1011. Α. Νδιοῖκ πέμφιγε βροντῆς... πατὴρ ἀράξει τήνδε α. 
1028 διασπαράξει σώματος. 

1021 ΒΙομιῆθα ἄψορρος. -- δέ σοι [Ὧν δέ τοι οἷπθ ᾿ΐπσθυθ 
Ηδπάβοιυ τ. 85 Ὑϑυβι μου πᾶθ τοὶ βομϑῖπῦ ΖΘ 105. Βδὶβὶσ δ᾽ ἔτι. 

1028 Ῥαὰν σώματος ῥάκος μέγα, Ἠοϊταβῦῃ ὙΥΊΘάοΥΒ. 5. 480 
σώματος μελάνδρυον. 

1026 Α. 8115 χελαινόχρωτον, ϑηΒρΥΘΟμοπά. --- ἐχϑοινάσεται 
ἐὰν ἐχκϑοινήσεται Ναυοκ ἘΠ. δύ. ΠῚ 5. 1716. νρ]. Εν. Κκὶ. 8517 
τεϑοίναται, δ60 ϑοινάσομαι, ἘΠ. 886 ϑοινασόμεσϑα. 

1026 Ηατίαπησ καὶ τοῦδε. --- τὲ [ἀν τοὶ ὅπᾶάθγθ Ηδηαβοῃγι θη. 
1031 Τὰ Μ ἰδ λίαν εἰρημένος ἃπ8 λείαν εἰριμμένος Κουντσιοτί, 

Ἠαγίαπρ γουπαιξοὺ ἐτήτυμος, ὙΥΊΘΒ6]6Υ ἐρρωμένος. 6 π809 ἔπ ΘΥ 
8η ὀρϑούμενος (,,51. ἢ) ῬΘτΘΔΕΥ οι οπᾶ, 5816} Ὀθβύδιισοπας, ντρ]. 
Ἡετοᾶ. ἼΠ 103) σεάδομῦ. Αδὲ 485 Ὁνουποίοτίο βοῃϑιπῦ Βαιῦθαν 
Ζιι 5611. 

1054 ἢ. Ἡροϊπιβόθῃ Κι. ϑίυά. 5. 247 φρόντιζε μὴ δυσβουλίαν 
φρονήσεως ἀμείνον᾽ ἡγήσῃ ποτέ. ὙΥ ΘΙ] παλτὰ ἔνα Π6Υ ΖυνΊβοη θα ἡγήσῃ 
ΠΑ ποτὲ οἷπθ Γιἴϊοῖτθ 81, γ781}1 ποτὲ Κϑίπθη ϑ1ηπ Π8Ό68. 

1086 Τὰ Μ ἰβδὺ ἄμεινον ἴῃ ἀμείνον Κοντϊριοτί. 9]. Μϑίπθκθ 
ῬΠΠΟΙ͂Ε ΕΝ 5.,.23559- 

1037 Ε΄. ϑομαϊ θεὐγδομίοὺ ἀ16 Ὑγογίβ ἄνωγε .. πιϑοῦ 815 Τηΐογ- 
Ροϊδίϊοπ, ἃ. Ἡδυηθπη Ὑγ16 ΒΕΙΠματαγ τ. Τἰ{, ΠΟ 2 5. 2115 βἰπᾶ ρο- 
ποὶσὺ Ὀοϊσαβύμπησηθη. Υ9]. ἀἄασθϑθπ ΟΌΘΠ ζὰ 196. 

1039 πιϑοῦ ἂν πείϑου α΄ 1043 ἐπ᾽ ἐμοὶ διπτέσϑω ἔν ἐπί 
μοι ῥιπττείσϑω διᾶοτο Ἠδπαβομτι θη. 

1040 Ῥαΐβ ἄϊθ [ο]σθπᾶάθη ἃ πδρβυβομοη ϑγβϑύθιηθ ἴπ δη 6 01- 
ΒΟΠΟΥ Υοἶβθ 510}. θπίβρυθομθη, μαῦ Ἡθυμδπῃ ΕἸ. α. τηθίγ. Ρ. 784 
Ῥειποσκῦ. 
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1048 ἢ Βομάϊ κῦμα δὲ πόντον. ΒοΒθοὺ δ [5ὺ ὙΥ 611 πὶ [0] σθη- 
ἄθῃ δυβθ τ΄ πδὸῖ τῶν νγ86. 

1082 Ἡρυτηδηη Ῥγϑθίθγθπαδ νἱἀθύμν ρα ΑΘβομγ ]ατη δαί πὶοῦ 
ἕογτηδ στερεαῖς. αὐ, νούϑιι ααοαπθ 174 τπιϑὰ5 δϑί". 

1060 Εν μὴ παραπαίειν αὺ6 10 μὴ οὐ παραπαίειν [ν᾽ ποις 
οὐϑομίοί. ἢ. 027, 7187, τὸ οι οὐ ἴῃ Μρα. ἀγβρυάπο]οη πθσ- 
ΘΘ]Ά550:. Ὑγ80. 

1067 ἡ τοῦδ᾽ αὔχη [ἂν ἢ τοῦδ᾽ εὐτυχῆ Τοαί. Τὶπάονῇ ἣ τοῦδε 
τύχη, ΜΥἸΠΟΚΘΙπᾶπη ἡ τοῦδ᾽ εὐχή. 98 οο085 εἰ τάδ᾽ ἔτ᾽ αὐχεῖ. πεῖ] 
άπρενθ Ηδηαβομυ θη εἰ τάδ᾽ εὐτυχῆ (εὐτυχεῖ) Ὀϊδοίθη. Ατὑϑ αὔχη 
ΒΟΠΘΙΠΘΗ 416 ὈΘΙάθη [ΤιΘβαγίθη εὐχή τι. τύχη οηὐβίθπαθῃ Ζὶ 56 ῖη ἃ. 
1886. 510} ζι εὐτυχῆ ψῖὶθὸ 408 ναυτίλων ὑπ ναυλόχων χὰ ναῦυτι- 
λόχων νεΥθαπάθη Ζι ΠΆΘΗ. 

1068 γ᾽ αἱ ἐών γὲ ΤΣΠΘΡιΒ. 
1000 ποὶ ἔν ποὺ οἷπθ ἃπᾶθυθ Ηδπαβοιυ. 
1008 Βοίμθ τοὺς γὰρ προδότας. 
1071 ἁγώ [ἂν ἅτ᾽ ἐγώ Ῥοτϑβοη. 
1018 ἀπέρατον ᾿5 ἴῃ Μ' ἴῃ ἀπέραντον νοι 7 ποίου Παμα γϑυ θθββουί. 
1081 Πεγύαπρ' σἹαπθῦ, αἀδί5. π8 0) σεσάλευται Ζννοὶ Απαρβϑβύθ 

ΘαΒΟΘ 16 8616η, νοὶ. σὰ 1090. Ὀϊ6 Τιροαϊθ δηξβρυισῃὺ ἀθὺ Τούτα- 

Ῥοᾶῖθ τψὶθ δορί. 1069, 107, γρ]. Ὑγδβύρμαιὶ ὅσ. Μ. 2. Αυῇ. 5. 117, 
τηθῖπθ ϑιπιάϊοπ χ. ἄβοι. 8. 10. 

108ὅ τ. 1092 εἱλίσσουσι ἃ. εἴλίσσων ἐὰν ἑλίσσουσι τα. ἑλίσσων 
ΤυγμθΌτι8. 

1087 Νοσθῃ ἄδθὺ Κοπίγβῃϊθυίθη ΒΟΥ πἀπᾶ ἀον οι] σουτησ 
ΑοΥ τηϊ  ]ογθη 5106 γοὰ ἀντίσνουν “11 ΚΊΘΏ] (Ὁ. 79) πάντων ἀπο- 
δεικνύμενα στάσιν ἀντίπνοον ΞοῃγοΙ6η, Ὀιπάου ἀποδεικνύμενα εἷπ- 
ἴδοι. πΘοΊβββθη Οὐθν 818 (]ΌΒβθι Γ οἷπ 8ηάθγθϑ δνοχὺ θοἰγδομύθη. 
ὙΝΊΘΒΘΙΘΥ τ. Μδίπθκθ ἀντιόπνουν (γ51]. ΗΘ5γ0}. ἀντιόφρων" ἐναντίον 
φρονῶν ππᾷ ἀντιοστατεῖν) οὗν ἀντιόπουν. 

1090 ὕτπι ἀϊδθβθ8 ὥὄγϑίθπι ἄθ1ὴ ΘΒ ΒΡ ΘΟ Θ πάθῃ γο] του Θ ἢ 
ΘΊΘΙο. σὰ ταδοῃθη, ἐσὺ Ηθυτθδπη ὦ Θέμις. ὦ Γῆ νοῦ ὦ μητρός οἴη. 
5. χὰ 1081. -- Εἴπθ Δρνγθιομθηᾶθ ΒγκΙναπς σιϑοὺ ΙΚθοκ 988}γ7Ὁ0. ἔ. 
ῬΆ1Ο]. 81, 486 (πιομὺ δαϊον ἃ. Αἰμου, βοπάδεπ ἄθν Αὐμοι' ἀποίῃ 
815 βοῖπυ. Μαϊου Τμιϑὺ τγουαθ δηθογαβοη). 

ἀπ ἀθῃ σασπιθηῦθη 465 Προμηϑεὺς λυόμενος. 

ΤΠ. Ἐὰν χαλκοκέραυνον γογτπτίοὺ ΗΠ Θετηδπη χαλκομάραυγον (Π6υ- 
τγουάθη χαλχομάρυγον). Υ͂ΘΙ] χαλκοστέροπον (ν5). χαλκοῦ στεροπήν 
1. 11, 83). Αδοιὺ χαλκοκέραυνον Ὀεδοαίοῦ ἄδ556106 τὶ χαλκοστέρο- 
πον. --- ᾿ῷὩχεανοῦ ΝΥΊ65616:. -- ΠΟΌΘοΙς πάντων τροφόν. 

ΙΝ. Ῥαραρϑοῦρ ἀντίδουλον. 
Ν. εὐϑύνοι ἔν ἐϑύνοι Νποκ. 
ΥΙ. Ηδυπιδηπ ποῦ τό, Ηεϊπιβόθῃ (Π6 ᾿πίθυρο]. οουην. 1}. Ρ. 1Χ) 

χλῦϑι, Τὰν τοῦτο. 
-- 
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ὙΠ. ἥξεις Τὰν ἥξει Βίδη]ου. Δβίμθκο ἕξει. --- ϑνητῶν ᾿ἰδῦ γοη 
Ἡθαύ ουρϑηψί. --- δίκελλ᾽ ἐὰν δικέλλης Ἠο]βίοίη. 

ΙΧ. ἕρπε τήνδε ἐὰν ἕρπετὴν δέ. ἄδηη πνοὰς ἵν᾽ ἐλ πνοαῖσιν 
ἀπ ἄφνω ἔν ἄνω Οδθαιθοπαβ πα Βθηύ]ου. Ααὐίβογάθηι π8006 ἸΘἢ 
στρόμβον [ἂν βρόμον σθβομνΊΘθ 6, νγ811} βρόμον γοάθυ τὰ καταιγίζοντα 
ΠΟΘΙ 815 ϑ ] τὺ σὰ ἀναρπάσῃ .. πέμφιγι συστρέψας ραίϑῦ. --- 16 
ΥἹΟΥ͂ ἴϑυβθ εὐθεῖαν... ἄφνω Μ1Π) ῬΑΙΘΥ ΟὔΘἢ π8ο 791 οἰπβθϑίζθῃ, 
1πᾶθπὶ 6Γ 792 περῶσαν 50ῃγοιού. ΑΌΘΥ 5. χὰ 791. Αὐὸῃ α16 Εοχύ- 
βϑύζυπρ' ἔστ᾽ ἂν ἐξίκῃ βρυϊουῦ ἄδσθσθη. Υ5]. σὰ 711. --- 16 ζυγϑὶ 
Ἄ υβθ ἐξευλαβοῦ .. ἀτμοί [6110 ΝὭθΟΙς ταῦ Οοπιπσίοη ἄθπι βαύγταάτδτηδ 
“Προμηϑεύς “α. --- προσβάλῃ [ἂν προσβάλλῃ (ἀβδαθοπαβ. --- κοὐ δίχα 
ξάλης ἀτμοί Ὁ16]8. 

Χ, 2 Βδν σάφ᾽ οἶδα 5οποϊηὺ σάφ᾽ ἴσϑιε ρῬαββθμᾶθι. ---- 8 λίψῃ 
ἔν μέμψῃ 0)1815. --- βέλη ᾿χλιπεῖν [ὰν βέλη λιπεῖν Μαάνῖσ. --- 
6. Μοίμθκθ σὲ ἔν σ᾽ ὃ, Οομροὺ σ᾽ οἰχτερεῖ πατήρ. --- 1 νέφη ἴῦτ 
νεφέλην Η. ὙΥΟΙΕ --- ὑπερσχών ἔὰν ὑποσχών Οδδαπθοπαβ. --- 8 σὺ 
βαλών ἴὰν συμβαλών ϑϑαϊιμαβῖα5. -- 9. διώσεις Τιϑοραγᾶμπβ, διώσει 
θοῦτθο ἐν δηώσει. 

Ὁ. Μοίύγδ. 

Ρδτοαοϑβ. 

Εγβίθ ϑίγορμθ 138 --- 18 --- 144 ---181. 

ἘΞ τ ΘΑ τ ον Ξ 

σου 5 

ἘΣ ΚΣ ἢ 130, 146 
τοῦ ςξ τῷ τ - 

ΟΣ ΚΘ ΣΣΕΞ, 

ας τἜἔοὲ Φοὺ- 

νυ ΕἾ Ξλλο ἐ ν ΞΡ πάτο τα 185, 151 

Φπεῖίο ϑίσορῃθ 159 --- 166 --Ξ 118 -- 188. 

Πα λθ, Ξ 5), Ἐιρ Ὁ ΓῈΞ 

ἘΔ ΚΟ τς ΟΞ 1600, 179 

ἐπ, ἰδ τὰ ΤΕ, 

να σνυ  τὺν- 

στ  ΞΞ ΟΣἿΞ 

ἔτ λ λξο, ας απ λς ῶλ 168, 184 

Ἐγβίοϑ δ! ΠΠ0Π. 

Ενβίθ Βίσορμβ 891 --- 40 --- 400 -- 414. 

εκ ΕΟ ΈΒΑΣΝ το τ Ε 

Πα σσχαὺ 

ΟΧΟ ἘΣ ΚΣ τα ΟΣ πὸ δα 400, 409 



Ἀπμδηρ. 18 

λυ Ὁ ΞΞ ΟΕ ΕΞ 

ὅπ Φ λπτ ὅ)  -- 

ὍΛ το ΖΗ ῈΞ 

τ Ξε τ Ὁ -- 

ΤΑῚΣ ΤΡ στ ΡΣ: ΤῚΝ Τον ἘΣ 4ρῦ, 411 

ποῖ Βίσορμθ 41 --- 419 --- 420 --- 424, 

ΕΣ πεν οὖν ἐπ Ξο τς 41ὅ, 420 

ΤΣ ἈΠ ΞΞ ΛΟ ΞΔ ἘΞ 

Ξ τον Θ᾿ ΟΥ τυ - 

Ξ ὦ Ξ 

Ξε υ Ξ  ΞΞ 

θυ 6 Βίτορμθ 498 --- 480 --- 431 --- 456. 

εν ὐκ σις σις. πενο Ξ 451 

πω πὔ τ τ ξὺυ-ΘΟ-- 

ΠΟ πο χον  τ  λποκ ῶν ίξεεῦ 485 

Φνποῖῦθ5. ϑὐδϑ1 0Η. 

Ἐγβίθ δίγορῃθ 520 -- ὅ8 --Ξ- ὅ80 -- ὅ44. 

Ἴδ λ  ΞΞ. ΟΣ ἘΞ 

Ἐπ κυ λα ἘΞ λυ δ -- 

πὶ Ξ θ Ξ- ΚΞ τ δι τ  ΞΥΌΟΝΣ-Ξ ὅ80, ὅ40 

τυ τυ Ξ ολξ οὐ ον -Ξ 

ἜΑ Θ χ-- 

τ πο -- εξ ούξξειυ.- 

᾿ Ζπνεῖίθ ϑίσορμθ δ48 --- 53 --- δὅ8 ---ὅ00. “ 

Ὶ λυ δ. - τὰ. τ ὐὐ - 

ἷ ὰ ἐαμ λ πὸ ὦ ἐμ τ π:-. 

ἢ εῦ - κχ Ξ ΞΕ ἔχ ἢ ! 

Ε.- ΠΡ το λινῆν 2Ξ. ον τ το 

Ἵ ὉΑΡ Ξυ -  Σ ὐ θρδαν ὅδ0, δῦ8 

“Ὥς χε δ ΞΕ Ὁ ἘΞ ἘΞ 

Μοποᾶϊθ ἀθι 1ο. 

Ῥτγοοᾶοβ ὅθ0 --- 818. 
- 

Ξε τ ξὉ9 

Ἐπ Ἐν Ξ ον" 

ἀπο τ Ξ δεν τὐκξ ιν 

ἘΠ ὦ τ  πυνλη ΚΟ - ὅτο 

πω -ξΞυξύνθτυ 

Ξυλ ὦ τ ὸὴῷ 

ΞΠΥΑΣ τ -- ὔ -ΞΞ- πὰ -- 

ξύσου -- Σ᾽, τὸ -- 
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ϑίγορμθ ὅ74 --- ὅ88 --- ὅ98 --- 600. 

ὐνῦλα ἐδ. τ κυεῖν -Ξ 

ἘΞ ΚΘο ΟΞ δ1ὅ, ὅ94 

ἈΟΛῪΣ ρος πὰ ἐν τ Σ 

πὸ Ὁ πο ἈΞ 

σε ὧν 

ΞΞ δε κε τι θη σξαν το ΘΌ Αρ ΞΡ τὲ 

ΞΞν πνο 55: 

ΤΡ το ἘΣ ΌΟΛΉΞΙ ἘΠ..." ὅ80, 600 

προ τ ξ Κ ΞΡΕΞ 

Ὁ λυ ΘΓ ΞΕ ως  .Ξ- Ξ- Ὦ 

ουῦ ψαὐ-.-.- 

ΞΞ ΤᾺΣ ὐδιιοῦς. - τς Ἐξ 

πο  ψυ τή τον 

ΞΙ τὸ ἐλ λοΟΣ ΞΞ τ -Ξ δὅ8ῦ, 00 

ΤΑ ΚΘΛΆΞΕΣ, ἜΤ Ὁ ΞΘ ΔΘ ΞῈ 

ΞΩΣΌΞΞΙ ΤΟΣ ἘΡ 5 

ἀρ ΟΣ ΤΟΣ τ Ξ τοῦ 2 ἘΞ ΤΟΣ 3 Σ 

ΟΒοσίΚοη 6087 --- 696. 
λαρες οὐχ; τ ς- 

θοῦ Ὁ - τοὺ ἢ Ξ το 5 . ᾿ 

ἜΠΕἘΤ Ἂν τΟλϑο- ὍΣ ΘΔ ΤΟΣ Ξ 

ες ὐὐ Ξ αὐ ξξϑλῶςε τξ 

τουλυτιξξις 

ἘΠ ΞΘ ΠέΟ "5. 

Ὁ Ξε νι. αὉ 

ΟΣ τ τ τς 

Ὀυιύθθ5 δ: 0η. 

ΞΘ ΣΟΡΗΘ 887 --- 898 -- 894 --- 900. 

ΟΞ λυ - ' 

ΚΞ τ ς-  αζνσξξ ὰὺ- -ῷ 

Ῥαετς - ὐύζλυ σε, ἘΞ ΟΣ ΟΡ 8590, 897 

Ἐπ τ συλ ταχὺν ων 

Ἴδιος Ξεο ΠΣ -ἰὐς Ὲ Ξ 

ΠΑΑΤΟΛΑΝΕ Ἐς Ὁ ΠΟΣΝΕ ξ ρρδῖν ας ΨΩ. 

Εροᾶοβ 901 --- 906, 

υω“ςυνυυυνυυνύυννυν.. 

τ ἀν 

ὍΣ - πο τ νσυ 

υψωυννυυνυυνσυνυνσν 

απ τ -  - 

Ζυος Ξ ον δ τ χοῦς Ἐπ 

ιυαξας,--κΞ 



{Τὴ Ὑ οΥ]ασ σορ Β. α΄. ΤΘΌΡΠΟΙ ἴῃ 1,610 215 ᾿ἰδὺ θυ βοβΊθηθη ὑπ 

ἄγοι 4116 ΒΟΟΒ Πα μα] πη ρθη σὰ ὈΘΖΙΘΙΘΗ: 

(Ἰοο  οτο 
ΔΟΥ 

αν ΘΟ ΒΙΘΟΏΘῺ ΠΟΥ ΌΌΓΥ 
ἴη (6 ΑἸΟΧΔΠΑ ΤΙ ΠΟΥ ΖΘΙΐ. 

γοη ΕὙΔΏΖ ΞΘ, ΞΘΙΏ]Η]. 

Ζνοὶ Βάᾶπαθ. ρου. 8. 1891,)02. ρϑῃ. ἢ. «ί 80. -- 

ἘΝ 
ΠΝ 

Ἐ δΙΑΙΘΟΏΘῺ Πι1|οΥαῦατ. 
 οη 

ΝΥ. 5. Του]. 
απο Αὐἴαεαρσθ, Ὀθαυθοθιυλοῦ σοπ Τι. ΒΟΆννΘΌ 6. 

νοὶ Βᾶπαθ, [ΧΙΡς ὙΙΠ ἃ. 1846 5.1] ρου. 8. 1890. ρϑῃ. ἢ. «ἱά 14.40. 

ἩΔΠΘΡΠΟΗ 

ΕΠ ΠΟ ΠῸ Ὁ τς 

᾿ατιδίων ΟἸοτί. 
ν᾿ Δποὶ Βδπαθ. ρυ. 8. ρθῆ. ἢ. οἱ 18.600. 

Ι, Βαμα. 2. νϑυβθθβδβουίθ ἀπῇ. 1898. 1. μί 8. ---, 1. Βαμα. 188. 1. οί ὅ.6θ0. 

ἈΠ 1161 165 ΠΟΧΊ ΟῚ 
ὍΘΥ 

ΘΥΊΘΟΠΙΒΟΠΘη πη το οι ΜΙ γυΠο] 0916. 
Τὴ ογθὶη τη σ]θ]6η (θ᾽ θυ θη 

ΒοΥΔ ΒΘ ΡΟ ΌΘἢ γ ΟΠ 

ὧν. Η. ΒοΒΟΠΘΥ. 
Μ|ι χϑ]γθίοπθα ΑὈΡΙ]ἀσπρθα. 

2 Βῆπαθ. Τι6χ. 8. 

Ι. Βαμα (ϑθο ἴῃ 17 Τλθἔθυαμρθη χὰ ἢ. υδί 3. ---ῦ ἴὰ 2 ΑὈδθ]αμρθῃ. 

[Δ--Η. 1884,90. τ. οἱ 84. --- 

ἔπ οι 11. Βαμα οὐβομῖθη Ὀἷβ Ἰοὺ Τἠθέογαμπρ' 18---28 [Τ1Δ0}Π6---Ἰ 6] 10]. ἱ 

1890,1892. 2646 Τρίογαμπρ' τὶ οί 2. -- 
-.- 



δε Τὰ Ὑου]ὰρ σὸν Β. (ἡ. ΤΟΠΡΠΟΥ ἴῃ ΤΙ ΟΙΡ Ζὶρ δῦ θυβοβίθπθη ππᾶ 
ἀυγοι 4116 ΒΘ Πα] αηρΘη. σὰ ὈΘΖΙΘΠΘΗ: 

(ἀοβο ἢ το ππὰ ΤΟΡΟΡΤΆΡἢ1Θ 
αοΥ 

πα Πἰοῖη τὴ ΑΙ ΘΕΗΕΣ 
ψοΩ 

Ὅν. Οὐΐο ΘἸΠΡοτί, 
8. Ο. ῬΥΟΥΘΒΒΟΥ ππα Κιικίοβ θυ Τπὶν.- ΒΙΒΙΣΟΠΘΚ σὰ Οὐξέίπροπη. 

Ὅγριὶ Αἰ] υηροι. ρου. 8. 1888---1890. σθῆ. ἢ. οἱ 34.--- 

Ρου τ ικῦρο α΄ Πὐηβοῃοη ΜΝ Ζο 1 
ἀοΥ ΒΘΡΠΌΠΚ ἀπᾷ ἀθ01 ΚαΙ ΒΟΥ Ζοὶ , 

Εὰτ ἀθπ Ομ] Όυϑιο ἢ Πουϑιιβοθσθῦθη. ΥῸΠ 

Ἐ'. ΤηηηΠοοῖ- ΒΙΌΤΗΘΙ. 

ποῖ σγϑυροββουΐθ Ατδρθ. 

[16 5.. ἃ. 4 ΤἸομίατποκίεαξθ]η.] ρου. 4. 1892. ρσϑρυπᾶθῃ τι. οἱ 8.20. 

ῬΡοττϊκῦρίο δα Απέκοι ἢ ΖΘ 
6116 ΠΗ] ΒΟ 6 ππᾷ [6116 15] ἴου ὙΠ ΚΟΥ. 

Με Ζοι( ἴδια ἀθν Ῥγηδϑίϊθη ἀθ5 ΑἸξουθασηβ πϑοῖ ἴσοι δ ἅμπΖθη 
γΟ 

Ἐν, ΠηΠοΟΙ-ΒΙΠΠΙΘΥ. 
Μι 206 ΒΔ πββθη ἴῃ Τ]ομἑαγθοκ. 

[ΠΥ α. 96 5. Τοχὺ υπᾶ 8 Ταΐθ]η.] ρυ. 4..ἕ 1886. ρϑρυπάθῃ τ. οί 10. --- 

ἘπουκΙιορᾷα!ο ππαᾷ ΜοίΠΟΔΟ]ΟσΊ0 
θυ 

ΡΠΒ1ΠΟΙΟΡΊΒΟΠΘη ΥΥ 155 ΘΠ 50 Π ἃ 61. 
᾿ γοη 

Απριϑύ ΒοΟΘΟΚΗ. 

ἩρΥδαΒΡ ΟΡ ΌΘΗ 

γοΠ 

ππηϑδῦὺ ΒΥυαῦ ΒΟ ΘΟΚ. 

“ποῖα Αὐῇαρο θαβοσσὺ νοῦ Βα 01 ΚΙ ΠΒΒΙΠΔΠΙ. 
ΓΧ υ. 884 5.] κοΥ. 8. 1886. ρσβῇ. τ. «οί 14 --- 
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